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Capaian Pembelajaran (CP) CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah 

CP-STN1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

CP-STN2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;  

CP-STN3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban 

berdasarkan Pancasila;  

CP-STN4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab 

pada negara dan bangsa;  

CP-STN5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang 

lain;  

CP-STN6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;  

CP-STN7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;  

CP-STN8 Menginternalisasi nilai, norma,  etika akademik, dan etika profesi;  

CP-KIP5 Menguasai   dan kesehatan  secara tepat untuk menerangkan gejala yang muncul di masyarakat 

CP-KBK4 Mampu menerapkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif 

CP-KBK5 Mampu melakukan penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu, sehingga lahir karya inovatif, original 

dan teruji. 

CP-KBK6 Mampu menggunakan  dan kesehatan  secara tepat untuk menerangkan gejala yang muncul di masyarakat 

CP-KBK7 Mampu mengkomunikasikan prinsip-prinsip  dan kesehatan untuk masyarakat umum. 

CP-KBK8 Mampu melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip  dan kesehatan 

CP-KBK9 Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset di bidang kedokteran dan kesehatan dengan 

mengedepankan integritas profesionalisme. 

CP-KBK10 Mampu Bersikap kritis terhadap berbagai konsep, model, pendekatan yang berkenaan dengan kedokteran dan 

kesehatan 

CP-KBK11 Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan  penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan 

CP-MK 

M1 Mampu merumuskan hasil kajian pustaka menjadi makalah yang dapat dipublikasikan ke media publikasi atau jurnal 

yang relevan. 

M2 Mampu mengidentikasi media publikasi yang relevan yang sesuai dengan ketentuan publikasi wajib yaitu setara 



minimal jurnal internasional bereputasi indeks SJR Q4 atau buku ber-ISBN serta langkah-langkah pengusulan Hak 

Cipta 

 M3 Mampu menyusun makalah yang sesuai dengan format yang ditetapkan oleh media publikasi yang dipilih. Mampu 

mengunggah makalah sesuai dengan langkah-langkah tahapan yang telah ditetapkan oleh media publikasi tersebut 

 M4 Mampu merespon dan menindaklanjuti seluruh kritikan dan saran dari editor atau penelaah sejawat; 

 M5 Mampu menyusun bahasa komunikasi tulisan yang baik, santun, dan pantas dalam berkorespondensi dengan 

editor/penelaah; 

 M6 Mampu mengikuti langkah-langkah prosedural publikasi final sesuai dengan format media publkikasi tersebut. 

Deskripsi Mata Kuliah Pada mata kuliah ini diharapkan peserta didik bersama promotor dan co promotor, atau bersama penguji bila diperlukan, menyusun 

dan mempublikasi artikel ilmiah berdasarkan kajian literatur atau sebagian data hasil penelitian. Publikasi dilakukan di media 

publikasi setara jurnal internasional bereputasi minimal indeks scimago Q4, atau dipublikasi dalam bentuk buku monograf beserta 

hak cipta yang menyertainya 

Bahan Kajian/ Materi Pembelajaran  1. Kajian Pustaka 

2. Identifikasi media publikasi yang relevan 
3. Persiapan penulisan artikel 

4. Struktur artikel 

5. Cara publikasi artikel 

6. Submit manuscript 

7. Peer review 

Pustaka Utama: 

1. 

2. 

Pendukung: 

  

Dosen Pengampu  

 

Mata Kuliah Pra-syarat Tidak Ada 

Mg 

Ke- 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir yang 

diharapkan) 

Penilaian 

Bentuk Pembelajaran; 

Metode Pembelajaran; 

Penugasan Mahasiswa 

[Estimasi Waktu] 
Materi Pembelajaran 

Bobot 

Penilaian 

(%) 

Indikator 
Kriteria & 

Bentuk 
Tatap Muka Daring 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

a) Mahasiswa mampu 
menelusuri artikel yang 

baik dan relevan dengan 

rencana disertasi 

b) Mahasiswa mampu 

Pengetahuan dan 
Keterampilan 

Tugas Mandiri Minimal 4 kali 

asistensi dalam 
satu semester 

Minimal 4 kali 
asistensi dalam 

satu semester 

1) Penelusuran artikel 
ilmiah 

2) Asistensi cara 

melakukan kajian 

pustaka 

10% 



melakukan kajian pustaka 

2 

Mahasiswa mampu 
melakukan identifikasi 

media publikasi yang 

relevan 

Pengetahuan dan 
Keterampilan 

Tugas Mandiri Minimal 4 kali 

asistensi dalam 
satu semester 

Minimal 4 kali 
asistensi dalam 

satu semester 

1) Pengenalan jenis-jenis 
media publikasi 

2) Format publikasi 

disetiap media 

publikasi 

10% 

3 

Mahasiswa mampu 

memahami hal-hal yang 

mesti dipersiapakan dalam 

penulisan artikel pada  

jurnal internasional 

minimal terideks scimago 

Q4 atau dalam bentuk 

buku monograf beserta 
HAKI 

Pengetahuan dan 

Keterampilan 

Tugas Mandiri Minimal 4 kali 

asistensi dalam 

satu semester 

Minimal 4 kali 

asistensi dalam 

satu semester 

1) Pustaka acuan 

2) Penentuan jurnal yang 

dituju (nasional sinta) 

3) Scope jurnal 

4) Panduan penulisan 

10% 

4 

a) Mahasiswa mampu 

memahami struktur artikel 

b) Mahasiswa mampu 

membuat artikel ilmiah 

 

Pengetahuan dan 

Keterampilan 

Tugas Mandiri Minimal 4 kali 

asistensi dalam 

satu semester 

Minimal 4 kali 

asistensi dalam 

satu semester 

Asistensi pembuatan 

artikel ilmiah sesuai 

struktur artikel pada 

jurnal yang ditujum 

yaitu jurnal 

internasional minimal 

terideks scimago Q4 

atau dalam bentuk 

buku monograf beserta 

HAKI 

10% 

5 

Mahasiswa memahami 

cara mempublikasi artikel 

ilmiah pada  jurnal 
internasional minimal 

terideks scimago Q4 atau 

dalam bentuk buku 

monograf beserta HAKI 

Pengetahuan dan 

Keterampilan 

Tugas Mandiri Minimal 6 kali 

asistensi dalam 

satu semester 

Minimal 6 kali 

asistensi dalam 

satu semester 

1) Review cara publikasi 

ilmiah pada  jurnal 

internasional minimal 
terideks scimago Q4 

atau dalam bentuk 

buku monograf beserta 

HAKI 

2) Asistensi persipan 

publikasi ilmiah 

10% 

6-8 

Mahasiswa mampu 

melakukan submit 

manuskrip ke jurnal  

jurnal internasional 

minimal terideks scimago 

Q4 atau dalam bentuk 

buku monograf beserta 

HAKI 

Pengetahuan dan 

Keterampilan 

Tugas Mandiri Minimal 8 kali 

asistensi dalam 

satu semester 

Minimal 8 kali 

asistensi dalam 

satu semester 

Asistensi submit 

manuskrip ke  jurnal 

internasional minimal 

terideks scimago Q4 

atau dalam bentuk 

buku monograf beserta 
HAKI 

20% 

9-16 a) Mahasiswa mampu Pengetahuan dan Tugas Mandiri Minimal 8 kali Minimal 8 kali Praktik melakukan 30% 



 

melakukan perbaikan 

naskah artikel sebagai 

feedback dari reviewer 

b) Mahasiswa mampu 

publikasi di jurnal yang 

dituju sesuai persyaratan 

yang ditetapkan program 

studi 

Keterampilan asistensi dalam 
satu semester 

asistensi dalam 
satu semester 

perbaikan artikel 
sesaui permintaan 

reviewer didampingi 

pembimbing/promotor/

co promotor sampai 

accepted 


