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Assalamu’alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Karena masih dalam masa mitigasi pandemi Covid-19, mata kuliah Publikasi Ilmiah Kurikulum 2016 pada
Tahun Akademik 2019/2020 semester Genap tidak dilaksanakan dalam bentuk kolokium.

Mahasiswa yang mengambil mata kuliah Publikasi Ilmiah WAJIB mengirimkan makalah ilmiah hasil
pekerjaan tugas akhirnya untuk dipublikasikan di prosiding AUTOMATA
(https://journal.uii.ac.id/AUTOMATA), kecuali sudah mempublikasikannya di jurnal atau konferensi
eksternal.

Rangkaian jadwal pelaksanaan adalah :

 Pengiriman makalah awal : paling lambat 3 Juni 2020
 Masukan perbaikan dari reviewer : 11 Juni 2020
 Pengiriman makalah perbaikan : paling lambat 16 Juni 2020

Persyaratan pengiriman makalah adalah:

 Menggunakan template IEEE A4 (dengan panjang 4 s.d. 8 halaman). Template tersedia di
https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html

 Skor similarity check <= 20% menggunakan turnitin
 Penulis makalah adalah mahasiswa dan dosen pembimbing.
 Pada tugas akhir berkelompok (jalur Pengabdian kepada Masyarakat dan Perintisan Bisnis), tiap

anggota kelompok mengirimkan makalah pada aspek/bagian yang berbeda dari pekerjaan
kelompoknya.

https://journal.uii.ac.id/AUTOMATA
https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html


Review makalah akan dilakukan secara double-blind review.

 Pada pengiriman makalah awal, nama penulis tidak dicantumkan.
 Pada pengiriman makalah perbaikan, nama penulis dicantumkan.

Informasi teknis mengenai turnitin untuk similarity check, pengiriman makalah ke OJS Automata, dan
rubrik penilaian makalah tersedia di web https://informatics.uii.ac.id/unduh/ .

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Wassalamu’alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yogyakarta, 6 Mei 2020

Ketua Program Studi Teknik Informatika – Program Sarjana

Dr. R. Teduh Dirgahayu, S.T., M.Sc.

NIK 985240101
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