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1. Mengajukan surat permohonan Pengantar Penerbitan ISSN ke Fakultas melalui Biro Pengelolaan Jurnal dan 

Penerbitan melalui posel jurnal.fib@ugm.ac.id dengan subject Berkas Pengajuan ISSN_Nama 

Jurnal_Departemen/Prodi dengan dilengkapi berkas sebagai berikut: 

a. Cover Jurnal (soft file) 

b. Halaman Redaksi/Pengelola soft file) 

c. Daftar Isi (soft file) 

d. Tautan Situs Web Jurnal (jika sudah dikelola secara online) 

Masing-masing berkas dikirim secara terpisah dalam format PDF. 

2. Proses pengajuan online dan unggah berkas dilakukan Biro Pengelolaan Jurnal dan Penerbitan. 

3. Menunggu proses verifikasi +/- 5 hari kerja. 

4. Biro Pengelolaan Jurnal dan Penerbitan akan meneruskan informasi kepada pemohon ISSN yang dapat berupa 

a. revisi berkas, jika terdapat hal yang belum memenuhi persyaratan PDII LIPI, atau 

b. notifikasi lolos verifikasi 

5. Menerima SK, nomor, dan barcode ISSN via email dalam 5-10 hari kerja. 

6. Contoh berkas yang diperlukan kami sertakan dalam SOP ini sebagai lampiran. 

a. Draft Permohonan Penerbitan ISSN 

b. Cover Jurnal (soft file) 

c. Halaman Redaksi/Pengelola soft file) 

d. Daftar Isi (soft file) 

e. Tautan Situs Web dan Deskripsi Singkat Jurnal (jika sudah atau akan dikelola secara online) 

7. Proses pengajuan ISSN untuk civitas akademika Fakultas Ilmu Budaya melalui Biro Pengelolaan Jurnal dan 

Penerbitan tidak dikenakan biaya apapun. 
 

8. Informasi lebih lanjut dapat berkorespondensi dengan Pengelola Jurnal dan Penerbitan FIB melalui posel 

jurnal.fib@ugm.ac.id.  
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Lampiran Prosedur Pengajuan ISSN Jurnal 

1. Draft Permohonan Penerbitan ISSN 

Yogyakarta, 26 Februari 2018 
 
Nomor  :  
Perihal  : Permohonan Penerbitan ISSN 
Lampiran : 1 eks. 

 

Kepada: 

Yth. Wakil Dekan Bidang Penelitian, PkM, Kerja Sama, dan Alumni  

Fakultas Ilmu Budaya UGM  

Dengan Hormat,  

Kami sampaikan kepada Bapak bahwa Departemen _______________________________ akan 

menerbitkan jurnal dengan cakupan tentang __________________________.  Adapun informasi 

secara rinci mengenai jurnal tersebut adalah sebai berikut: 

• Nama penerbit/pengelola  : Departemen/Prodi_______________  

• Nama jurnal/terbitan berkala :  ______________________________ 

• Bulan dan tahun pertama kali terbit :  ______________________________ 

• Frekuensi terbitan :  ______________________________ 

• Bahasa untuk artikel yang diterbitkan : Indonesia atau Inggris 

• Media terbitan (cetak/elektronik)* : Media Elektronik 

Oleh sebab itu, dengan ini kami mohon kepada Bapak untuk berkenan membuatkan surat 

permohonan pembuatan ISSN yang ditujukan kepada Kepala PDII-LIPI, cq. Kepala Bidang 

Dokumentasi PDII-LIPI di Jakarta. Adapun draft surat permohonan tersebut kami lampirkan dalam 

surat ini. 

 

Demikian permohonan kami. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. 

 
 

 

 

Ketua Departemen/Prodi,

  

 

________________ 

 

 

 

 

 



2. Cover Jurnal 

 
 

 

 



3. Halaman Redaksi/Pengelola 

 
 

 



4. Daftar Isi 

 
*Catatan: Jika dalam sampul jurnal sudah terdapat halaman, maka tidak diperlukan daftar isi. 

 



 

5. Tautan Situs Web dan Deskripsi Singkat Jurnal 

a. Contoh Tautan Situs Web 

https://journal.ugm.ac.id/bakti 

 

b. Contoh Deskripsi Jurnal 

Bakti Budaya adalah sebuah jurnal open access dan peer-reviewed yang memublikasikan artikel yang berkaitan 

dengan konsep, strategi, refleksi, dan hilirisasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Bakti Budaya 

mendedikasikan publikasinya terhadap aspek-aspek penguatan kapasitas masyarakat dalam mengidentifikasi dan 

menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan dan budaya pada umumnya. Jurnal ini terbuka bagi semua kalangan 

akademisi dan praktisi yang bergerak dalam program kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan berbasis 

budaya. 

 

Bakti Budaya diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, sebanyak dua kali dalam setahun, 

yakni pada bulan April dan Oktober. Pengiriman naskah dapat dilakukan sepanjang waktu melalui sistem OJS 

(Open Journal Systems). 
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