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PENDAHULUAN 

 Publikasi ilmiah merupakan bagian dari siklus penelitian yang harus dilakukan 

oleh peneliti ketika selesai melaksanakan penelitiannya. Dengan memublikasikannya, 

maka temuan atau buah pikirannya akan dikenal oleh masyarakat sehingga dapat segera 

diketahui dan yang terpenting saat ini ialah mendapat pengakuan dari masyarakat dan 

sejawat sebidang. Publikasi ilmiah merupakan sistem publikasi yang dilakukan 

berdasarkan penelaahan (peer reviewed) oleh pakar di bidang ilmu yang sama sehingga 

diperoleh tingkat objektivitas setinggi-tingginya. "Sistem" ini beragam, bergantung pada 

bidang masing-masing, dan selalu berubah, meskipun seringkali secara perlahan.   

 Jenis-jenis publikasi yang dapat diterima sebagai kontribusi pada bidang ilmu 

pengetahuan dan penelitian sangat beraneka di antara berbagai bidang dan umumnya 

diterbitkan dalam jurnal ilmiah, prosiding, dan buku. Sebagian besar bidang akademik 

yang telah mapan memiliki jurnal dan bentuk publikasi tersendiri, meskipun banyak pula 

terdapat jurnal akademik yang bersifat antardisiplin (antarcabang) yang menyebarluaskan 

karya dari beberapa bidang yang berbeda.    

 Publikasi ilmiah saat ini sedang mengalami perubahan besar, yang muncul akibat 

transisi dari format penerbitan cetak ke arah format elektronik, yang memiliki model 

bisnis berbeda dengan pola sebelumnya. Tren umum yang berjalan sekarang ialah akses ke 

jurnal ilmiah secara elektronik disediakan secara terbuka. Hal ini berarti semakin banyak 

publikasi ilmiah yang dapat diakses secara gratis melalui internet, baik yang disediakan 

oleh pihak penerbit jurnal, maupun yang disediakan oleh para penulis artikel jurnal itu 

sendiri. 

 

Kebijakan Publikasi Ilmiah 

 Publikasi ilmiah dipercaya berperan penting dan menjadi salah satu indikator 

kemajuan suatu negara. Untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah, perguruan tinggi 

mewajibkan calon lulusan S-1, S-2, dan S-3 di Indonesia memublikasikan karya ilmiahnya 

di jurnal. Selain itu, dosen di perguruan tinggi dan peneliti di litbang dalam proses 

penjenjangan jabatan wajib memublikasikan hasil penelitiannya melalui buku, prosiding, 

dan jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional. Baik dosen, peneliti, maupun 

mahasiswa wajib memublikasikan hasil kerjanya dalam bentuk karya ilmiah yang 

bermutu. Ukuran mutu dapat ditetapkan berdasarkan pengakuan dari pihak luar yang 
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netral dan bertanggung jawab. Dengan demikian, sangatlah wajar apabila sebuah karya 

ilmiah bermutu harus melewati proses penelaahan (review) yang ketat oleh mitra bestari 

(peer group) dan ditunjuk oleh penerbit ilmiah yang berwibawa.     

 Publikasi ilmiah merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan 

dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Selain karya yang 

dihasilkan harus bermutu, tempat publikasi juga harus dipilih sesuai dengan kriteria, yang 

menjamin kelayakan suatu naskah (baik dari segi substansi maupun tampilan) sesuai 

dengan standar dan kaidah yang telah ditentukan. Kewajiban dosen dan peneliti adalah 

mengomunikasikan ilmu pengetahuan, baik hasil penelitian, pengembangan, pemikiran, 

kajian, maupun analisis ilmiah. Jadi, publikasi merupakan salah satu jalan bagi akademisi 

maupun peneliti untuk menunjukkan hasil kerjanya berupa karya tulis ilmiah (KTI) yang 

diterbitkan.   

 Saat ini sudah ada peraturan angka kredit dosen berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan peraturan 

angka kredit peneliti berdasarkan Peraturak Kepala LIPI Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti yang mengatur jenis dan kriteria publikasi 

sesuai dengan jenjang jabatan (LIPI 2014). Namun, dalam pelaksanaannya belum diatur 

bagaimana menyiapkan publikasi yang baik dari mulai mencari referensi, mengelola 

referensi, mencari publikasi sesuai dengan kriteria, serta proses penerbitan yang diatur 

oleh setiap penerbit. Seringkali dosen dan peneliti harus kecewa ketika publikasinya terbit 

di jurnal abal-abal sehingga karyanya tidak dapat diakui untuk kenaikan jenjang jabatan. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman publikasi ilmiah yang akan menuntun penulis 

menyiapkan naskah dan memilih tempat publikasi sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan.   

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen 

pada pasal 60 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen 

berkewajiban antara lain melakukan publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar. 

Peraturan Menristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan 

Tunjangan Kehormatan Profesor mewajibkan dosen yang memiliki jabatan akademik 

Lektor Kepala dan Profesor untuk melakukan publikasi ilmiah. Kewajiban melakukan 

publikasi ilmiah ini adalah kewajiban dosen sebagai seorang ilmuwan yang wajib 
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mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyebarluaskannya kepada 

masyarakat. Peraturan ini lebih menekankan kewajiban publikasi ilmiah bagi dosen yang 

memiliki jabatan akademik tinggi, yakni lektor kepala dan profesor. Hal ini karena 

penanganan pengelolaan karir jabatan akademik lektor kepala dan profesor berada di 

bawah tanggung jawab langsung Kemenristekdikti di tingkat pusat.    Sanksi bagi profesor 

dan lektor kepala yang tidak dapat memenuhi kewajiban publikasi ialah akan 

diberhentikan sementara tunjangan profesinya dengan ketentuan sebagai berikut: a. 

Pemberhentian tunjangan diartikan sebagai pengurangan tunjangan profesi dosen sebesar 

25% dari tunjangan profesi yang diterima setiap bulan; b. Pemberhentian tunjangan 

profesi akan dilakukan pada tahun berikutnya setelah dilakukan evaluasi. Misalnya, jika 

evaluasi dilakukan di akhir tahun 2017 dan tidak memenuhi kewajiban, maka tunjangan 

profesi akan diberhentikan sementara mulai bulan Januari 2018. c. Pemberian tunjangan 

profesi akan diaktifkan kembali secara penuh jika pada evaluasi di tahun berikutnya dosen 

tersebut sudah memenuhi kewajibannya.   

 Dengan diterbitkannya Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017, hasil yang 

diharapkan adalah (1) meningkatnya jumlah publikasi dosen pada jurnal nasional 

terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi, (2) meningkatnya 

jumlah dan mutu jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal-jurnal Indonesia yang masuk 

kategori jurnal internasional terindeks dan bereputasi, dan (3) meningkatnya peringkat 

daya saing Indonesia pada publikasi ilmiah di tingkat internasional.   

 Sementara itu, keharusan publikasi ilmiah untuk dosen yang memiliki jabatan 

akademik asisten ahli dan lektor telah diatur dalam Peraturan Menteri Penertiban Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen 

dan Angka Kreditnya. Dalam Permen PAN & RB tersebut dosen yang ingin memperoleh 

jabatan akademik asisten ahli, atau kenaikan jabatan dari asisten ahli ke lektor, atau dari 

lektor kepala harus memiliki publikasi ilmiah. Untuk dosen yang memiliki jabatan 

akademik asisten ahli dan lektor, penanganan pengelolalan karir jabatan akademiknya 

diserahkan kepada perguruan tinggi negeri (PTN) untuk dosen di perguruan tinggi negeri 

dan kepada Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis)/Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi untuk dosen perguruan tinggi swasta (PTS). 

 Kewajiban publikasi yang sudah diatur bagi dosen dan peneliti diharapkan dapat 

mendorong peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah pada tingkat nasional dan 



Page | 5  

 

internasional sehingga Universitas Buddhi Dharma mampu bersaing dengan Universitas 

lain di Indonesia.    

 

 

A. Jurnal Ilmiah   

 Publikasi hasil penelitian di jurnal (terbitan berkala) ilmiah adalah salah satu segi 

penting dari kegiatan ilmiah; dengan dipublikasikan maka temuan yang dihasilkan akan 

dikenal kemudian disitasi oleh peneliti lainnya. Saat ini banyak penulis maupun pengelola 

jurnal kebingungan dan keliru memahami beberapa istilah terkait dengan jurnal. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini merambah ke semua 

bidang, termasuk juga dalam pengelolaan jurnal. Saat ini hampir semua jurnal ilmiah 

menerbitkan dalam bentuk elektronik sehingga memudahkan proses pengiriman naskah, 

penelaahan, sampai penerbitan, sehingga artikel dapat dibaca secara cepat dan waktu nyata 

(real time). Banyaknya jurnal yang terbit perlu dicermati dengan memilih jurnal yang tepat 

sesuai dengan kebutuhan dan klasifikasi jurnal yang akan dituju (internasional, 

internasional bereputasi, nasional, atau nasional terakreditasi), dan memeriksa jurnal 

supaya terhindar dari jurnal abal-abal. Selanjutnya, ikuti gaya selingkung yang ditetapkan 

oleh setiap jurnal dan siapkan naskah menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley, 

Zotero, Refwork, dan Endnote. 

 Memahami bagaimana proses penerbitan suatu artikel pada jurnal ilmiah adalah 

sangat penting agar kita sebagai penulis dapat menyiapkan suatu naskah ilmiah dengan 

sebaik-baiknya. Suatu jurnal bereputasi adalah jurnal yang memiliki mekanisme 

penelaahan (peer-review) yang jelas. Adanya tim penelaah beranggotakan para pakar 

dalam bidangnya menunjukkan bahwa jurnal tersebut menunjukkan mutu dalam pemilihan 

dan penerbitan suatu naskah artikel pada jurnal tersebut. Adapun tahapan proses publikasi 

sebuah naskah ilmiah adalah sebagai berikut: 

1. Pengiriman naskah 

2. Pengembalian naskah oleh editor-in-chief 

3. Perbaikan naskah 

4. Pengiriman naskah yang sudah diperbaiki 

5. Pemerikasaan galey proof dan penyelesaian administrasi dan pemesanan cetak lepas 

(reprints). 
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6. Penerimaan reprint 

Sumber pustaka yang digunakan, cara mengelola, mengutip, dan menuliskan merupakan 

hal yang terpenting dalam membuat suatu naskah di jurnal ilmiah, sehingga dapat 

terhindar dari plagiat. Berikut ini beberapa hal yang penting dilakukan ketika menyiapkan 

naskah untuk diterbitkan. 

1. Mencari jurnal yang akan dituju untuk penulisan, kemudian mencari gaya selingkung 

atau  petunjuk penulisan (author guideline) dan kalau bisa memperoleh templat 

penulisan sehingga memudahkan penulisan naskah.  

2. Menelusur literatur ke beberapa pangkalan data (database) terkemuka agar dapat dibuat 

perkembangan penelitian yang dilakukan (state of the art), dan penelitian yang 

dihasilkan memiliki kebaruan (novelty).  

3. Membuat catatan detail terkait dengan sumber yang akan kita gunakan dalam penulisan, 

terkait dengan siapa penulisnya, kapan diterbitkan, dan di mana diterbitkan. Hal ini 

sepatutnya dilakukan di awal penelitian sewaktu menyusun proposal penelitian, bukan 

di akhir ketika menyiapkan naskah publikasi.  

4. Menggunakan gaya penulisan dan referensi standar sesuai dengan yang diminta seperti 

Harvard, Chicago, atau Turabian; jangan pernah mencampur adukan gaya penulisan.    

5. Menggunakan aplikasi referensi dalam pengutipan dan pembuatan daftar referensi atau 

bibliografi seperti Mendeley, Zotero, Refwork, atau Endnote.  

6. Membuat pernyataan jelas jika akan menyalin langsung, mengutip (pharaprasing) atau 

meringkas (summarizing).  

7. Jangan pernah mengutip referensi yang tidak jelas atau tidak lengkap sumbernya sebaik 

apapun isinya   

Agar naskah dapat dipublikasi dengan baik perhatikan hal berikut ini:  

ditulis dengan baik;  

 

kah yang jelas, logis, dan mudah dibaca;  
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 Proses penerbitan jurnal dimulai dengan mengirimkan naskah (submit), penelaahan 

substansi (review), dan penyuntingan (editing). Banyak penulis yang tidak memahami 

proses penerbitan di jurnal sehingga kebingungan memahami langkah dan tindakan yang 

akan ditempuh dalam setiap tahapan penerbitan di jurnal. Dalam bagian ini akan 

dijelaskan tradisi proses penerbitan sehingga penulis memahaminya.    

 Supaya diterima baik di jurnal tingkat nasional maupun internasional, naskah harus 

dipersiapkan, baik dari sisi substansi maupun pengelolaannya. Gambar 2.2 

memperlihatkan alur penerbitan jurnal, dimulai dari pengiriman naskah ke meja editor. 

Ada 3 proses yang dikerjakan di sini, yaitu seleksi oleh editor untuk (1) memeriksa 

kesesuaian naskah dengan ruang lingkup jurnal, (2) memeriksa kesesuaian naskah dengan 

gaya selingkung jurnal, (3) memeriksa apakah naskah yang masuk tidak mengandung 

unsur plagiarisme. Setelah lolos dari editor maka naskah yang masuk akan ditelaah oleh 

mitra bestari. Tugas mitra bestari antara lain (1) memeriksa apakah naskah yang masuk 

memiliki kebaruan (novelty); hal ini dapat dilihat dari penggunaan referensi primer (artikel 

jurnal, makalah konferensi terbaru, paten) dan (2) memeriksa naskah apakah penulisan 

sesuai dengan kaidah ilmiah di bidangnya. 

 Sebagaimana telah dijelaskan, setiap naskah yang dikirim ke sebuah jurnal akan 

ditelaah oleh para pakar di bidangnya, sedikitnya 2 orang dan biasanya dilaksanakan 

dengan double blind review. Artinya, penulis dan reviewer tidak saling tahu dan kenal. Di 

sinilah peranan editor sebagai jembatan antara penulis dan penelaah. Penelaah pada 

dasarnya bukanlah pengelola jurnal, dan penunjukannya oleh editor bergantung pada 

kesesuaian antara substansi naskah yang masuk dan kepakaran penelaah.   

 Proses penelaahan biasanya memunyai batas waktu, dan setiap jurnal memiliki 

batas waktu yang berbeda dan harus dipatuhi penulis supaya dapat mengejar jadwal terbit. 

Setiap jurnal biasanya menampilkan genesis (history) mulai dari artikel diterima 

(received), diperbaiki (revised), dan diterima untuk diterbitkan (accepted). Setelah naskah 

dinyatakan diterima untuk diterbitkan penulis akan menerima satu set page proofs dari 

naskahnya dalam bentuk pdf. Ini harus segera dibaca dan merupakan koreksi terahir dari 

penulis bila terdapat kesalahan. Namun, koreksi di sini dimaksudkan koreksi cetakan, 

bukan koreksi isi naskah. Bila tidak ada tanggapan dari penulis, maka dianggap page 

proofs ini sudah benar, dan akan diterbitkan  persis seperti apa adanya. Naskah yang 

diterima akan mendapat kode Digital Object Identifier (DOI), misalnya 
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http://dx.doi.org/10.9767/bcrec.9.2.5998.100-110. DOI ini tidak akan berubah sehingga 

dapat digunakan untuk acuan, terutama bila naskah masih bersifat Articles in press, yaitu 

sebelum memperoleh status penuh secara bibliografis lengkap dengan nomor halaman 

dalam jurnal dan seterusnya. 

 

B. Klasifikasi dan Kriteria Jurnal  

 Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan publikasi jurnal, 

jurnal ilmiah dapat dibagi menjadi 4 kelas, yakni jurnal nasional, jurnal nasional 

terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi.   

1. Jurnal Nasional   

Jurnal nasional adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria berikut:  

 

 

 

 Dikelola secara profesional: ketepatan keberkalaan, ketersediaan petunjuk penulisan, 

identitas jurnal, dll.;  

-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep 

ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu;  

rakat ilmiah/peneliti yang memiliki disiplin keilmuan yang 

relevan;  

dengan unit-unitnya;  

abstrak dalam Bahasa Indonesia; 

dan  

dari sedikitnya 2 institusi yang berbeda. 

2. Jurnal Nasional Terakreditasi   

 Jurnal nasional terakreditasi adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria 

sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal 
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Pendidikan Tinggi atau kepala LIPI dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. 

Daftar jurnal nasional terakreditasi dapat dilihat dalam Lampiran 2 dan 3.   

 

3. Jurnal Internasional   

Jurnal internasional adalah terbitan berkala ilmiah dengan kriteria berikut:  

 

Tiongkok);  

 

profesional;   

negara;  

berbagai negara;dan   

s yang berasal dari berbagai negara dalam setiap 

terbitannya.  

Catatan: Jurnal ilmiah nasional terakreditasi B dari Kemristekdikti yang diterbitkan 

dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator green tick (centang 

dalam lingkaran hijau)  disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional.   

 

4. Jurnal Internasional Bereputasi  

 Jurnal internasional bereputasi adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi 

kriteria jurnal internasional pada butir 3, dengan kriteria tambahan terindeks oleh 

pangkalan data internasional bereputasi (Scopus, Web of Science), dan memiliki faktor 

dampak (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters), atau Scimago Journal 

Rank (SJR), atau memunyai faktor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country 

Rank serendah-rendahnya Q3 (kuartil tiga). Daftar jurnal internasional bereputasi dari 

Indonesia dapat dilihat dalam Lampiran 1. Catatan: Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal 

internasional pada butir 7 dan terindeks oleh pangkalan data internasional bereputasi tetapi 

belum memunyai faktor dampak dari ISI Web of Science atau (SJR) dikategorikan sebagai 

jurnal internasional.  



Page | 10  

 

C. Penilaian Mutu Jurnal Penilaian  

 Mutu jurnal sangat penting untuk mengetahui bagaimana jurnal dikelola secara 

profesional sesuai dengan kaidah dan membandingkannya dengan jurnal lainnya. Secara 

umum saat ini ada yang disebut journal metrics sebagai alat ukur untuk melihat dan 

membandingkan kinerja suatu jurnal. Selain journal metrics ada beberapa hal yang dapat 

dipertimbangkan dalam menilai mutu suatu jurnal sebagai parameter dalam pemilihan 

jurnal. Berikut penjelasannya.     

1. Dewan Editor  

Dewan editor atau dewan editor umumnya terdiri atas seorang editor-in-chief, beberapa 

co-editor, dan sejumlah anggota atau editorial board members. Kualifikasi dewan editor 

dapat dilihat dari latar belakang dan afiliasi, tetapi yang terpenting adalah pengalaman 

menulis di jurnal dan jumlah sitasi yang dapat dilihat dari H-index setiap anggota dewan.  

2. Penelaah (Reviewer)  

Proses terpenting dalam suatu penerbitan jurnal adalah adanya penelaahan oleh pakar atau 

lazimnya disebut mitra bestari, mitra bebestari, reviewer, atau peer reviewer. Penelaahan 

ini terkait dengan substansi dari suatu bidang ilmu, apakah ada kebaruan, temuan apa yang 

ada di dalamanya, dan apakah penelitiannya memenuhi kaidah ilmiah. Seleksi mitra 

memiliki reputasi atau rekam jejak sebagai penulis. 

3. Journal Impact Factor (JIF)  

Faktor dampak (impact factor, IF) diciptakan oleh Eugene Garfield dari Institute of 

Scientific Information (ISI, kini bagian dari Thomson Scientific) pada tahun 1960 dengan 

menghitung indeks sitasi (citation index) dari jurnal-jurnal yang diindeks oleh Thomson 

ISI dan dilaporkan setiap tahun dalam JCR (Journal Citation Report). IF saat ini dijadikan 

indikator untuk mengevaluasi mutu jurnal, semakin tinggi IF semakin bermutu jurnal 

tersebut. Contoh perhitungan IF bisa dilihat di Gambar 2.7. Dalam memilih jurnal target, 

penulis bisa melihat apakah jurnal tersebut terakreditasi nasional atau bereputasi 

internasional yang ditandai oleh nilai IF (Lukman & Swistien 2012). 

4. SJR dan SNIP  

Scimago Journal Rank (SJR) dan Source Normalized Impact per Paper (SNIP) merupakan 

metode pengukuran mutu jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier Scopus dengan 
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membandingkan jumlah artikel yang menyitasi terhadap jumlah artikel yang dipublikasi 

oleh sebuah jurnal tetapi dengan mempertimbangkan mutu jurnal yang menyitasi. 

5. Citescore  

CiteScore merupakan metriks standar baru dampak jurnal kutipan/sitasi terbaru yang 

komprehensif dari Scopus untuk judul serial dalam Scopus, baik itu jurnal, buku, atau 

prosiding. CiteScore metrik dihitung menggunakan data Scopus untuk lebih dari 22.000 

judul seri jurnal peer-reviewed, seri buku, prosiding konferensi, dan jurnal lainnya di 330 

disiplin ilmu. CiteScore Tracker menunjukkan data CiteScore tahun berjalan dan setiap 

bulan.  

6. Jumlah Sitasi, H-index dan i10-index  

Banyaknya jumlah sitasi akan memperlihatkan dampak dari suatu tulisan sehingga dengan 

meningkatnya sitasi setiap artikel akan memengaruhi mutu suatu jurnal. Meski angka 

sitasi bisa diperoleh dari Google Scholar, akan lebih baik bila diperoleh dari Scopus/Web 

of Science.  

H-index adalah bilangan H terbesar berdasarkan sejumlah H artikel yang 

sekurangkurangnya memunyai sitasi sebanyak H. 

  Contoh: H-index 6, berarti ada 6 artikel yang disitasi oleh sedikitnya 6 artikel  

     penyitasi. 

 i10-index adalah bilangan i10 terbesar dengan sejumlah i10 artikel memunyai jumlah 

sitasi minimum 10 sitasi. 

  Contoh: i10-index = 1, berarti ada 1 artikel yang disitasi oleh sekurang-kurangnya 

10      artikel penyitasi Perhitungan sitasi tersebut saat ini digunakan oleh 

Google      Scholar dan Scopus. 

7. Akreditasi Jurnal  

 Akreditasi jurnal ilmiah di Indonesia bertujuan mengendalikan mutu terbitan yang 

dihasilkan sesuai dengan kaidah ilmiah. Di Indonesia terdapat 2 lembaga yang 

mengakreditasi jurnal ilmiah, yaitu Kemenristekdikti untuk mengakreditasi jurnal di 

bawah perguruan tinggi dan asosiasi profesi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(LIPI) untuk mengakreditasi jurnal di bawah lembaga penelitian dan kementerian. Untuk 

mengoptimumkan pengelolaan jurnal secara elektronik Dikti dan LIPI mulai tahun 2012 

telah menyusun peraturan bersama tentang akreditasi terbitan berkala ilmiah dengan 

paradigma akreditasi ke depan adalah jurnal yang terbit secara elektronik.    
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 Perbedaan instrumen akreditasi lama dan baru Instrumen Lama Baru Format/media 

jurnal  Format cetak wajib, daring opsional  Format daring wajib, cetak opsional 

Manajemen pengelolaan terbitan  Berbasis  cetak dikelola secara manual  E-Publishing 

system, dan mensyaratkan pengelolaan daring secara penuh (paperless)  Petunjuk 

penulisan bagi penulis  Belum mensyaratkan penggunaan templat penulisan naskah  

Mensyaratkan  penggunaan templat penulisan naskah untuk mempercepat pengelolaan 

naskah  Pengacuan, pengutipan dan penyusunan daftar pustaka  Konsisten secara manual  

Mensyaratkan  penggunaan aplikasi referensi  Substansi  Penekanan Pada Hasil  

Penekanan pada Proses  Alamat unik artikel  Tidak ada  Mensyaratkan memiliki identitas 

unik artikel (DOI)  Indeks tiap jilid  Manual  Otomatis dengan E-publishing system  

Penyebarluasan dan dampak ilmiah  Berbasis oplah dan tiras,  penyebaran terbatas  

Berbasis akses dan statistik penyebaran luas (global) dengan kunjungan unik  Indeksasi 

dan internasionalisasi  Sulit dilaksanakan  Lebih mudah dilaksanakan    

 Saat ini peraturan tersebut telah disahkan dengan terbitnya Peraturan Dirjen Dikti 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah dan Peraturan Kepala 

LIPI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Terbitan Berkala Ilmiah. Isi kedua peraturan tersebut 

sama hanya berbeda kewenangannya; tahun 2015 merupakan masa transisi aturan lama ke 

yang baru dan tahun 2016 efektif dilaksanakan. Daftar jurnal nasional terakreditasi LIPI 

dan Dikti dapat dilihat dalam Lampiran 2 dan 3. 

8. Indeksasi Jurnal  

 Indeksasi jurnal bertujuan menyebarluaskan jurnal yang terbit sehingga dapat 

dikenal. Lembaga pengindeks ada yang berperan hanya mengindeks metadata (agregator), 

ada pula yang memberi peringkat jurnal seperti Scopus dan Web of Science. Lembaga 

pemeringkat ada yang berskala nasional dan internasional, dan ada yang berbasis bidang 

keilmuan. Daftar jurnal Indonesia yang berkategori indeksasi tinggi (terindeks Scopus) 

dapat dilihat dalam Lampiran sebagai berikut: 

 

No Kategori Ciri-ciri Lembaga/Nama Pengindeks 

1 

 

 

 

Bereputasi 

Tinggi 

 

 

meliputi berbagai bidang ilmu, 

mempunyai pangkalan data terbesar 

di dunia, memiliki perangkat untuk 

analisis sitasi dan pemeringkatan 

1. Thomson Reuters/Web of 

Science,   

2. Scopus  

3. dan/atau yang setara 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Bereputasi 

sedang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereputasi 

rendah 

 

 

jurnal, menjadi acuan dalam 

pemeringkatan perguruan tinggi 

tingkat dunia, serta relatif sangat 

selektif untuk terindeks. 

 

dapat meliputi dan menjadi acuan 

pengindeksan di bidang ilmu tertentu, 

memunyai pangkalan data yang 

cukup besar, tidak perlu memiliki 

perangkat analisis sitasi dan 

pemeringkatan jurnal, relatif lebih 

selektif untuk bisa terindeks, 

termasuk di sini adalah agregator 

jurnal. 

 

 

 

 

 

 

dapat meliputi dan menjadi acuan 

pengindeksan di bidang ilmu tertentu, 

memiliki pangkalan data yang cukup 

besar, tidak perlu memiliki perangkat 

analisis sitasi dan pemeringkatan 

jurnal, serta relatif tidak selektif 

untuk bisa terindeks 

 

 

 

 

 

1. Directory of Open Access 

Journal (DOAJ), 

2. EBSCO,   

3. Pubmed,   

4. Gale,   

5. Proquest,   

6. Chemical Abstract 

Services  7.Compendex, 

Engineering  Village, Inspec,   

8. ASEAN Citation Index 

(ACI),  dan/atau yang setara. 

 

 

 

1. Google Scholar,   

2. Indonesian Publication 

Index (portalgaruda.org)  

3. ISJD,   

4. Moraref,   

5. Mendeley,   

6. CiteULike,   

7. WorldCat,   

8.Sherpa/Romeo, dan/atau 

yang setara 
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D. Jurnal Predator dan Lembaga Pengindeks Palsu  

 Istilah jurnal predator mulai dikenal pada 2012 setelah dipopulerkan oleh Jeffry 

Beal di majalah Nature dan bisa diakses melalui laman http://scholarlyoa.com/. Jurnal 

predator dibuat untuk tujuan memperoleh keuntungan dan mengabaikan proses penelaahan 

oleh pakar di bidangnya untuk setiap artikel yang diterima penerbit (Mart 2013).  

  Jurnal yang diterbitkan secara profesional harus mematuhi standar etika 

penerbitan seperti yang telah ditetapkan dalam Beal (2012): 

 

 

 

 Jeffry Beal telah menetapkan kriteria penerbit yang masuk ke dalam kategori jurnal 

predator yang intinya antara lain:  

1. Jurnal terbit relatif masih baru dengan volume yang belum banyak, bahkan memiliki 

ISSN   maupun DOI palsu;  

2. Lembaga dan alamat penerbit yang tidak jelas;  

3. Rekam jejak editor in chief beserta editorial board tidak jelas, bahkan tidak ada rekam 

jejak karyanya;   

4. Proses penelaahan tidak sesuai dengan kaidah dan cenderung basa-basi;  

5. Meminta biaya penerbitan yang mahal bahkan sebelum naskah diterbitkan;  

6. Menerbitkan tulisan yang sudah diterbitkan di tempat lain (duplikasi); dan  

7. Memuat isi yang sebagian besar dikategorikan plagiat.   

 Nilai faktor dampak (impact faktor, IF) dari suatu jurnal saat ini merupakan 

dambaan penerbit; semakin tinggi IF journal semakin bermutu jurnal tesebut dipandang 

sehingga penulis akan berlomba-lomba memasukkan tulisannya. Hal tersebutlah yang 

membuat bermunculnya lembaga yang akhirnya mendeklarasikan dapat menerbitkan nilai 

IF jurnal. Oleh karena itu, kita patut mewaspadai apabila ada suatu jurnal yang mengklaim 

IF tinggi; perlu diperiksa siapa yang menerbitkan nilai tersebut. Saat ini lembaga 

pemeringkat jurnal yang diakui secara resmi di tingkat global ialah Journal Impact Factor 

(http://www.webofknowledge.com) dari Journal Citation Report (JCR) yang diterbitkan 

oleh Thomson ISI (Institute for Scientific Information) dan SNIP/SJR yang dapat diakses 

dari laman Scimago (www.scimagojr.com) yang berasal dari Scopus dan diterbitkan oleh 

grup Elsevier.    
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 Berdasarkan hal tersebut kita patut mencurigai lembaga yang menyatakan 

perhitungan IF palsu (Bogus Impact Factor Companies). Tabel 2.4 menampilkan daftar 

lembaga pengindeks yang perlu dipertanyakan (Iskandar 2014). Berikut daftar Lembaga 

Pengindeks yang dipertanyakan:  

 

Nama Pengindex Alamat URL 

CiteFactor  

Global Impact Factor  

ISRA: Journal Impact Factor(JIF)  

IMPACT Journals  

General Impact Factor (GIF)  

Journal Impact Factor (JIF)  

Universal Impact Factor  

IndexCopernicus International Impact 

Factor Services (IIFS)  

ISI International Scientific Indexing  

httP://www.citefactor.org 

httP://globalimpactfactor.com 

httP://www.israjif.org 

httP://www.impactjournals.us 

httP://generalimpactfactor.com 

httP://www.jifactor.com 

httP://uifactor.org 

httP://journals.indexcopernicus.com 

 

httP://isindexing.com 

  

 

E. Penelusuran Jurnal   

 Sebelum menulis naskah untuk suatu jurnal sebaiknya kita telah menetapkan 

tujuan naskah apakah akan dikirimkan ke jurnal nasional, nasional terakreditasi, 

internasional, atau internasional bereputasi. Penulis seyogianya memilih jurnal dengan 

mencari jurnal-jurnal yang sesuai dan mutu jurnal seperti yang sudah dibahas sebelumnya. 

Banyak keuntungan yang diperoleh bagi penulis apabila memublikasikan artikelnya pada 

jurnal bereputasi baik. Berikut ini adalah langkah penelusuran jurnal untuk mengirimkan 

naskah yang kita miliki. 

1. Pencarian dan Pengecekan Status Jurnal Internasional Bereputasi   

 a. Scimago Journal Ranking   

 Laman Scimago memungkinkan kita melihat jurnal apa saja yang memiliki 

peringkat terbaik saat ini, dan negara mana yang memiliki publikasi penelitian terbanyak. 

Berikut adalah langkah-langkahnya: 

http://www.scimagojr.com/. Silakan Anda klik Journal Rankings. Di sana terdapat 

http://www.citefactor.org/
http://globalimpactfactor.com/
http://www.israjif.org/
http://www.impactjournals.us/
http://generalimpactfactor.com/
http://www.jifactor.com/
http://uifactor.org/
http://journals.indexcopernicus.com/
http://isindexing.com/
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beberapa pilihan, antara lain Subject Area (peringkat jurnal berdasarkan subjek/bidang 

penelitian), Subject Category (peringkat jurnal berdasarkan kategori jurnal), 

Region/Country (peringkat jurnal berdasarkan wilayah atau negara), kemudian ada Year 

(menunjukkan tahun berapa jurnal tersebut diterbitkan).  

 Untuk mengetahui peringkat jurnal berdasarkan negara-negara di seluruh dunia 

dapat dipilih tombol Country Rangkings. Saat ini Indonesia masih berada di peringkat 57 

untuk jurnal internasional. 

 Untuk mencari informasi tentang kinerja jurnal, baik lengkap maupun sebagian 

saja, misalnya Anda ingin mencari jurnal Bulletin of Chemical Reaction Engineering & 

Catalysis (BCREC). 

 Hasil penilaian kinerja BCREC adalah nilai SJR = 0.16. BCREC juga memiliki 2 

kategori bidang keilmuan yang naskahnya dipublikasikan, antara lain: Catalysis dan 

Process Chemistry and Technology. Untuk bidang Catalysis di Q4 sementara untuk 

Process Chemistry and Technology masing-masing di Q2, Q3, dan Q4. Dalam menilai 

jurnal, Scopus membuat klusterisasi mutu jurnal dengan istilah quartile (Q), yang terbadi 

menjadi 4, yaitu Q1, Q2, Q3, dan Q4. Q1 adalah kluster tertinggi atau paling utama dari 

sisi mutu jurnal dikuti oleh Q2, Q3, dan Q4.   

 

 b. Master Journal List Clarivate Analythics  

 Clarivate Analythics dulu disebut dengan Thomson Reuters dengan produknya 

Web of Science memiliki pangkalan data indeks kutipan terbesar berdasarkan data, buku, 

jurnal, prosiding, atau paten. Sarana ini disediakan untuk mengakses penelitian 

multidisiplin yang terandal dan terpadu, membawa Anda ke kumpulan data, buku, jurnal, 

prosiding, publikasi, dan dokumentasi terbesar di dunia.    

 Journal Citation Report (JCR) menawarkan cara yang sistematis dan objektif untuk 

mengevaluasi secara kritis jurnal-jurnal terkemuka di dunia, dengan informasi statistik 

yang dapat dihitung berdasarkan data sitasi. Dengan mengumpulkan referensi artikel yang 

dikutip,  JCR membantu mengukur pengaruh dan dampak penelitian di tingkat jurnal 

dan kategori, dan menunjukkan hubungan antara penyitasi dan jurnal yang disitasi. Master 

Journal List mencakup semua judul jurnal yang dibahas di Web of Science. Untuk mencari 

jurnal yang telah terindeks oleh Thomson, Anda bisa mencari melalui alamat URL 
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http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/. Terdapat beberapa klasifikasi indeksasi yang 

dilakukan oleh Thomson.  

2. Pencarian dan Pengecekan Status Jurnal Internasional (DOAJ)  

 Directory Open Acces Journal (DOAJ) adalah salah satu database pengindeks 

jurnal internasional yang menggunakan platform open acces, yang tidak memberlakukan 

biaya untuk dapat mengakses database tersebut maupun mengunduh artikel dalam setiap 

jurnal.  DOAJ menjadi titik awal layanan referensi dari jurnal yang memberlakukan  open 

access (akses terbuka).  Saat ini tercatat telah ada lebih dari 9.400 judul jurnal terbuka 

yang terdaftar, berasal dari 128 negara dengan lebih dari 2,5 juta artikel ilmiah, termasuk 

didalamnya terdapat jurnal dari Indonesia.    

 Dalam situs DOAJ kita bisa mencari jurnal untuk tulisan yang kita miliki atau 

mencari artikel untuk bahan baku tulisan, kita tinggal mencentang jurnal atau artikel ketika 

awal kita melakukan penelusuran. Gambar 2.21 merupakan contoh ketika kita mencari 

jurnal nutrisi yang sudah terindeks di DOAJ, di dalamnya berisi alamat website jurnal bila 

kita ingin mengirimkan tulisan. Gambar 2.22 merupakan contoh ketika kita mencari artikel 

untuk “food nutrition” sebagai bahan baku untuk membuat tulisan. Dalam DOAJ terdapat 

juga fasilitas pencarian lanjut (Advanced Search) untuk menemukan artikel / jurnal ilmiah 

secara lebih mendalam. Pengunjung dapat melakukan penyaringan atas jurnal yang dicari 

berdasarkan kriteria pencarian yang disediakan.   

 Hasil pencarian akan menampilkan judul artikel/jurnal terbuka yang dicari beserta 

ISSN, URL asal jurnal, peer review, tipe peer review yang digunakan, subyek, klasifikasi 

jurnal, tanggal ditambahkan, serta lisensinya. Ada juga atribut lain seperti DOAJ Seal 

(untuk jurnal terpilih) dan atribusi warna hijau untuk jurnal terbuka yang diterima setelah 

bulan Maret 2014, saat DOAJ mengimplementasikan sistem penerimaan jurnal baru. 

 Untuk mengendalikan mutu jurnal yang masuk, DOAJ melakukannya melalui peer 

review berjenjang yang secara berkala mengevaluasi jurnal yang terdaftar. DOAJ tidak 

menggunakan istilah jurnal/penerbit predator tetapi memakai istilah “jurnal yang 

dipertanyakan”. DOAJ juga tidak membuat daftar hitam (blacklist) atas jurnal/penerbit 

yang terlihat kurang meyakinkan, bahkan memberikan saran jika diminta tentang 

bagaimana caranya meningkatkan mutu terbitan jurnal/publikasi ilmiah agar bisa 

memenuhi standar ilmiah. DOAJ menghapus jurnal yang sebelumnya telah terdaftar 

dengan alasan sebagai berikut:  
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melakukan penerbitan,  

idak lagi bisa diakses,  

 

 

proses tersebut maka jurnal dan artikel ilmiah yang terdaftar dalam DOAJ dapat 

dipertanggungjawabkan dan diakui secara ilmiah.   

3. Pencarian dan Pengecekan Status Jurnal Nasional  

 Untuk mencari daftar jurnal nasional yang sesuai bidang ilmu, Anda dapat mengakses 

laman direktori jurmal ilmiah Indonesia melalui alamat: 

http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Direktori-Jurnal.html dan memasukkan subjek yang 

diinginkan dalam Bahasa Inggris. Misalnya dengan mengetikkan pharmacy, akan keluar 

daftar jurnal farmasi yang ada seperti dicontohkan. Selain itu Anda dapat menelusur daftar 

jurnal nasional Indonesia melalui Indonesian Publication Indeks melalui 

http://portalgaruda.org/.   

 

Penyiapan Artikel di Jurnal Ilmiah 

Proses Penerbitan di Jurnal   

1. Menyiapkan Naskah   

 Setelah menetapkan suatu jurnal, penulis harus membaca Aims and Scope (ruang 

lingkup) suatu jurnal untuk mengetahui seberapa luas cakupannya, artinya seberapa 

banyak topik yang dapat disajikan atau diterima oleh jurnal tersebut.  

 Sebelum mulai menulis naskah sebaiknya bacalah beberapa artikel dari jurnal yang 

dituju dan bandingkan dengan naskah Anda. Dengan memahami isi naskah dalam suatu 

jurnal tertentu, maka Anda dapat memperkirakan layak tidaknya naskah Anda itu dikirim 

ke jurnal tersebut. Naskah yang ditolak oleh suatu jurnal belum tentu menggambarkan 

naskah itu tidak bermutu. Mungkin hanya karena tidak sesuai dengan tujuan dan ruang 

lingkup jurnal yang bersangkutan. Aims and Scope dan hal-hal lain yang dipersyaratkan 

oleh suatu jurnal harus benar-benar dipahami. Topik atau permasalahan yang disajikan 
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harus mengandung hal-hal baru atau novelty. Ini dapat berupa teori baru, metode baru, 

atau perkembangan baru lainnya. Sebagian besar naskah di jurnal internasional berasal 

dari hasil penelitian. Oleh sebab itu untuk mengetahui apakah seseorang memunyai materi 

tulisan yang cocok untuk jurnal internasional adalah dengan menanyakan apakah dia telah 

melakukan suatu penelitian yang hasilnya sudah ditulis dan didokumentasikan dengan 

baik. Adapun jenis tulisan yang dapat dimuat dalam suatu jurnal adalah : 

 

 

dan oleh karenanya perlu segera dipublikasikan), dan  

k seseorang terhadap topik ilmiah tertentu). 

 Gaya selingkung merupakan format penulisan dari naskah yang akan diterbitkan. 

Setiap jurnal memiliki gaya selingkung yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut, jika 

Anda sudah menentukan pilihan untuk memasukkan naskah ke suatu jurnal, langkah 

selanjutnya adalah mencari petunjuk penulisan atau bisa juga disebut author guideline, 

guide for author, atau instruction for author di jurnal pilihan Anda. Sebelum menulis 

naskah, penulis hendaknya mempelajari format penulisan yang diminta oleh jurnal 

tersebut. Saat ini, banyak jurnal sudah menyediakan templat (template) penulisan sehingga 

penulis tidak perlu direpotkan lagi oleh tata letak penulisan, penggunaan sitasi dan 

referensi tetapi dapat lebih berkonsenstrasi pada substansi naskah. Hal tersebut dapat 

dilakukan dengan menempatkan posisi pengetikan pada templat yang sudah disediakan.  

 Struktur naskah dalam suatu jurnal berbeda dengan jurnal lainnya sehingga penulis 

harus mematuhi struktur naskah yang diminta oleh editor. Berikut ini contoh struktur 

naskah suatu jurnal, yaitu:  
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 Judul naskah biasanya diikuti dengan nama(-nama) penulis dan afiliasinya, penulis 

korespondensi (corresponding author, hanya jika penulis lebih dari seorang), dan alamat 

institusi. Hendaknya semua informasi tersebut itu ditulis dengan jelas dan tanpa salah 

ketik. Juga setiap ada perubahan, misalnya perubahan institusi, perubahan susunan penulis 

dan sebagainya, maka penulis korespondensi harus segera menyampaikannya kepada 

editor. Selanjutnya perlu betul-betul dipahami apa yang dikehendaki oleh editor jurnal 

berkaitan dengan Abstract, Keywords, Abbreviations, Acknowledgments, dan sebagainya. 

Misalnya, jumlah kata maskimum dalam abstract tidak lebih dari sekian ratus kata, 

keywords sekian kata, abbreviation mengikuti aturan tertentu, acknowledgment 

merupakan keharusan atau tidak, dan seterusnya.  

 Penulis naskah sebaiknya mencermati langsung dari petunjuk penulisan jurnal 

yang dituju karena sering bersifat khusus untuk setiap jurnal seperti cara menuliskan 

rumus matematika, catatan kaki (footnotes); membuat tabel, grafik, dan artwork lain, cara 

menulis sitasi dan menyusun referensi, cara memasukkan data yang berupa video ke dalam 

naskah, dan cara menambahkan data tambahan (supplementary data). Secara umum suatu 

jurnal biasanya menganjurkan agar calon penulis untuk memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut:  

n-aturan etika dalam publikasi, terutama publikasi dalam   

jurnal.  

menyangkut finansial, personal atau hubungan lain, apabila naskah dimuat ?  

rnyataan dari penulis bahwa naskah belum pernah 

diterbitkan dalam jurnal mana pun, dan nanti setelah terbit juga tidak akan diterbitkan 

di jurnal lain. Pernyataan bahwa kehendak untuk memasukkan/menerbitkan naskah 

sudah disetujui oleh semua penulis, mulai dari penulis pertama, penulis kedua, dan 

seterusnya.  

penulis akan ditambah, diganti, diubah urutannya, dan sebagainya.  

pernyataan: Journal Publishing Agreement, atau Copyright Transfer, atau sebutan 

sejenis lainnya. Isi pernyataan itu perlu dicermati benar-benar karena menyangkut hak 

cipta. Misalnya, setelah naskah diterbitkan bolehkah si penulis menggandakannya 
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untuk diedarkan di institusinya. Apakah gambar, foto, grafik, tabel boleh dikopi oleh 

penulis untuk dimasukkan dalam buku ajar yang hendak ditulisnya ?  

kepengarangan penulis mengatur apa saja yang menjadi hak si penulis atas naskah yang 

sudah diterbitkan.  

 naskah yang 

akan diterbitkan? Penyandang dana mungkin terlibat pada waktu penelitian, penulisan 

laporan, 

    penulisan naskah, keputusan untuk mengirimkan naskah ke jurnal tertentu, dan 

sebagainya. Jika ada, informasi tersebut perlu disampaikan, dalam hal ini untuk 

mengantisipasi konflik kepentingan yang dapat terjadi di masa yang akan datang.  

terkait dengan kemungkinan pengarsipan/penyimpanan naskah yang diterbitkan oleh 

penerbit. Biasanya penerbit menganjurkan agar penulis memahami kebijakan dari 

penerbit.  

terbuka, yaitu dapat dibaca dan diunduh dengan bebas. Untuk keperluan ini ada biaya 

(fee) yang harus dibayar oleh penulis.  

Inggris yang baik, boleh British atau American style, asal tidak dicampuradukkan. 

Penulis potensial yang terkendala bahasa dapat memanfaatkan layanan bahasa. Dengan 

membayar sejumlah biaya, naskah dalam bahasa Inggris yang masih “acak-acakan” 

dapat diperbaiki hingga memenuhi standar. Untuk beberapa bahasa tertentu bahkan 

layanan bahasa dapat menerjemahkan seluruh naskah ke dalam bahasa Inggris.  

berlangsung lewat surel (email). Untuk jurnal tertentu, penulis perlu mendaftar untuk 

memperoleh username dan password.   

2. Penelaahan Naskah  

 Naskah yang dikirim ke editor akan menjalani penelaahan sebelum dinyatakan 

dapat diterbitkan. Ada 3 faktor yang saling berkaitan dalam proses penelaahan pada jurnal 

ilmiah, yaitu:  

 a. Proses Penelaahan Tahapan dalam penelaahan:   
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 bestari (reviewer);  

 

 

 

 penerbit; dan  

-editing dan tata bahasa.    

 b. Proses penelaahan oleh mitra bestari (peer-review)  

 Penelaahan oleh mitra bestari untuk publikasi jurnal pada dasarnya merupakan 

suatu mekanisme kendali atas mutu suatu naskah ilmiah. Naskah yang akan dipublikasikan 

pada suatu jurnal diharapkan bermutu tinggi. Mitra bestari adalah ahli/pakar pada bidang 

tertentu yang mengevaluasi hasil kerja penulis sehingga diharapkan dapat dipublikasikan 

dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Akan tetapi, mitra bestari tidak 

menentukan diterima atau tidaknya suatu naskah untuk dipublikasikan pada suatu jurnal. 

Pada umumnya, mitra bestari hanya sebatas memberi rekomendasi mengenai kelayakan 

naskah untuk diterbitkan.  Penerbit ini menetapkan 4 mekanisme penapisan atau 

penyaringan:   

 

 

-review: penyaringan oleh peer-reviewers yang ditunjuk oleh editor/dewan editor; 

rekomendasi-rekomendasi dari peer-reviewers. Penelaahan oleh Elsevier merupakan 

proses yang sangat ketat. Pada beberapa jurnal, proses penelaahan tidaklah seketat seperti 

pada Elsevier.   

 

Editor Jurnal  

 Pada umumnya, ketika sebuah naskah dikirimkan ke suatu jurnal, editor akan 

melakukan penapisan naskah secara singkat dan memutuskan apakah naskah tersebut akan 

dikembalikan kepada penulis atau dikirimkan kepada penelaah. Editor atau dewan editor 

akan menentukan penolakan atau penerimaan suatu naskah dengan mempertimbangkan 

salah satunya adalah masukan dari mitra bestari. 

Penapisan awal   
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Penapisan awal dilakukan oleh editor dan akan menguntungkan penulis. Adapun 

keuntungan dengan dilakukanya penapisan awal adalah:  

merupakan menguntungkan penulis untuk segera memperbaiki naskahnya atau juga untuk 

mengirimkannya ke jurnal lain.  

awal akan membantu mitra bestari dalam bekerja karena tidak perlu 

menelaah naskah yang tidak bermutu.  Adapun pertanyaan dalam penapisan awal dalam 

menyeleksi sebuah naskah oleh editor/dewan editor adalah  

aim and will it be of interest to the 

readership?  

 

 

 

Penelaahan  

Pada umumnya ada 3 model penelaahan:  

 

 

-review: penelaah dan penulis saling mengetahui. Lazimnya, jurnal saat ini 

menerapkan sistem double blind dalam penelaahan suatu naskah. Editor/dewan editor 

menetapkan kriteria dalam memilih penelaah:  

 

i ilmiah 

dan melakukan penelaahan; dan  

menerima naskah yang akan ditelaah, pada umumnya editor akan memberikan jangka 

waktu 3-4 pekan, kecuali pada naskah-naskah tertentu yang memerlukan evaluasi khusus. 

Ketika penelaahan telah selesai, mitra bestari memiliki 2 kewajiban, yaitu  

dan  

eputusan akhir 

(final decision) 
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Bagaimana keputusan akhir dari perjalanan naskah yang Anda kirimkan? Jenis keputusan 

akhir dari suatu naskah adalah satu dari 5 butir berikut.  

pa 

perubahan;  

meminta penulis untuk melakukan perbaikan kecil;  

naskah apabila penulis memperbaiki naskah sesuai dengan saran mitra bestari atau editor;  

mempertimbangkan kembali naskah setelah penulis melakukan revisi besar (major).  

jection): jurnal tidak akan memublikasikan naskah tersebut 

walaupun penulis akan melakukan revisi total.   

 Umumnya, keputusan pertama (accept without any changes) jarang terjadi. Penulis 

yang mendapat keputusan accept with minor revisions adalah hasil yang sudah terbaik 

bagi seorang penulis. Ada beberapa ketentuan yang merupakan etika dalam melakukan 

pengiriman naskah pada suatu jurnal:  

 

ah ke suatu jurnal lain, penulis harus menunggu 

keputusan akhir dari naskahnya. Pada kondisi ini, penulis dapat menanyakan langsung 

kepada editor apabila dianggap terlalu lama (biasanya 2-3 bulan); dan   

lis sebaiknya tidak mengirimkan 

kembali ke jurnal yang sama.   

Editor/dewan editor akan membuat keputusan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. 

Walaupun editor mendapat rekomendasi dari mitra bestari atas penilaian suatu naskah, 

editor/dewan editor berwenang untuk menetapkan kondisi suatu naskah. Pada satu kondisi 

apabila tidak ada kesepakatan antara editor/dewan editor dan mitra bestari mengenai 

evaluasi suatu naskah, maka editor/dewan editor akan meminta mitra bestari lainnya untuk 

menilai naskah tersebut. 

 

Penulisan Artikel Ilmiah  

 Setiap tahun Kemenristekdikti melalui Direktorat Pengelolaan Kekayaan 

Intelektual menyelenggarakan pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional maupun 
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internasional. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen, semangat, 

dan motivasi peserta sehingga dapat lebih produktif menulis dan memublikasikan hasil-

hasil penelitian mereka dalam terbitan berkala ilmiah dengan landasan kesabaran, 

keaktifan, dan kreativitas (Kemenristekdikti 2016). Setiap perguruan tinggi maupun 

lembaga litbang dapat melaksanakan pelatihan serupa. 

1. Judul Judul merupakan jiwa,  

semangat, esensi, inti, dan citra sebuah karya ilmiah. Judul juga merupakan label yang 

secara ringkas mewadahi keseluruhan muatan artikel ilmiah dan merupakan bagian artikel 

yang pertama kali dibaca dan dijadikan kunci pencarian oleh pembaca. Oleh karena itu, 

judul harus dibuat menarik dan “provokatif”. Hal terpenting yang harus diperhatikan 

dalam pembuatan judul ialah harus singkat dan mampu menggambarkan keseluruhan isi 

artikel serta deskriptif dan informatif. Jadi, judul lebih baik dipikirkan dan ditetapkan 

setelah seluruh naskah selesai disusun. Pembuatan judul hendaklah tidak mengandung:  

 

penggunaan tepung labu merah sebagai campuran terigu dalam pembuatan mi instan 

bergizi tinggi”  ”Penelaahan keanekaragaman genetika kultivar-kultivar kangkung 

menggunakan penanda isoenzim”   

 

gurami) yang sudah sangat terkenal. Contoh: ... padi (Oryza sativa);  

onomi, sejak tahun 2000 kode tata nama 

ilmiah biologi melarang pencantuman nama pengarang sesudah nama Latin suatu spesies.   

2. Baris Kepemilikan (Byline)  

 Baris kepemilikan merupakan bagian terpadu suatu artikel, dan merujuk pada hak 

kepengarangannya (authorship, berada di tangan penulisnya), dan hak kepemilikannya 

(ownership, kepunyaan lembaga tempat dilakukannya kegiatan yang dilaporkan). Dalam 

kaitan ini harus disadari bahwa pemegang hak cipta (copyright holder) atau hak untuk 

memperbanyak dan menyebarluaskan (serta menjual) suatu artikel ilmiah adalah jurnal 

tempat diterbitkannya artikel termaksud. Baris kepemilikan memuat nama dan alamat 

penulis, yang menunjukkan kepemilikan atas naskah artikel tersebut.  

3. Abstrak  
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 Abstrak (Abstract) merupakan ulasan singkat mengenai alasan penelitian 

dilakukan, pendekatan atau metode yang dipilih, hasil-hasil penting, dan simpulan utama. 

Abstrak ditempatkan pada bagian awal artikel di bawah judul dan baris kepemilikan. 

Abstrak biasanya ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Bagian yang berupa 

ringkasan ini umumnya dikutip oleh lembaga pelayanan abstrak. Meski biasanya disajikan 

dalam satu paragraf berisikan 100-200 kata, pada jurnal tertentu abstrak harus terdiri atas 

beberapa paragraf dan terstruktur. Harus dipastikan tidak ada kesalahan ejaan, tata bahasa, 

dan ungkapan dalam bahasa yang digunakan. Idealnya abstrak mengandung masalah 

pokok dan/atau tujuan penelitian, serta menunjukkan pendekatan atau metode yang 

dipakai untuk memecahkannya, dan menyuguhkan temuan penting, simpulan, serta 

implikasi hasil penelitian.   

4. Kata Kunci (Keywords)  

 Kata kunci merupakan sepilihan kata-kata bermakna dari sebuah dokumen yang 

dapat dipakai untuk mengindeks kandungan isinya. Jumlah kata kunci yang disajikan 

umumnya terdiri atas 3–8 kata (yang dapat disusun dalam frase pendek). Kata-katanya 

sering dipilih dengan tidak mengulang judul, diperbolehkan menggunakan kata yang sama 

sekali tidak muncul dalam keseluruhan artikel. Beberapa berkala menyediakan daftar kata 

untuk dipilih oleh penyumbang naskah. Banyak jurnal kedokteran menyarankan 

pemakaian istilah dari MeSH (Medical Subject Heading terms). 

5. Pendahuluan   

 Pendahuluan berisi perkembangan penelitian terdahulu (state of the art) untuk 

membandingkan dengan penelitian yang dilakukan saat ini sehingga tampil kesenjangan 

antara teori atau hasil penelitian terdahulu dengan keadaan saat ini atau yang diharapkan. 

Dengan demikian, akan jelas kontribusi dari penelitian yang dihasilkan. Mengisi rumpang 

antara hasil penelitian sebelumnya dan temuan peneliti adalah ‘delta’ yang menunjukkan 

kontribusi hasil penelitian pada iptek. Jadi, rumuskan dengan jelas masalah penelitian 

yang akan diselesaikan. Bagian pendahuluan dapat diakhiri dengan satu atau sejumlah 

pertanyaan penelitian dan diakhiri dengan pernyataan tujuan penelitian.   

 Untuk menunjukkan kemungkinan kesenjangan atau perbedaan antara temuan 

penelitian yang berbeda mengenai topik yang sama sehingga jelas bagaimana penelitiaan 

saat ini berkontribusi pada iptek, mulailah dengan mengkaji pustaka terkini dan 

menyintesis permasalahannya. Pengakuan atas penelitian terdahulu sangat penting untuk 
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mendukung gagasan dan argumentasi penulis. Untuk menulis paragraf yang anggun, 

jangan mengutip pustaka sebagai kalimat pertama, ungkapkan pikiran atau gagasan Anda 

sebagai kalimat topik, yakni kalimat pertama dalam paragraf.   

Plagiarisme harus dihindari dengan memberikan pengakuan atas gagasan, opini, atau teori 

orang lain, fakta, statistik, grafik, gambar atau potongan informasi apapun dengan 

menyitasi dan menuliskan sumber asal. Meskipun tidak ada salahnya mengutip secara 

verbatim, sebaiknya kalimat sitasi dibuat dalam parafrase.   

6. Metode  

 Metode menggambarkan apa yang telah dilakukan peneliti untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. Prinsip dasar untuk menjelaskan metode adalah “ikuti resep saya, 

Anda akan mendapatkan hasil yang sama”, bisa diverifikasi dan direplikasi. Jangan 

mengutip definisi konsep metodologi penelitian, apalagi kalau metode itu sudah umum 

diketahui. Mengutip atau menyitasi hanya jika desain penelitian masih sangat spesifik, 

bukan yang sudah menjadi pengetahuan umum.   

 Pemilihan metode kuantitatif maupun kualitatif bergantung pada tujuan akhir. 

Metode kuantitatif memiliki tujuan akhir untuk verifikasi teori, percaya pada satu 

kebenaran saja, sementara metode kualitatif memiliki tujuan akhir untuk teori yang 

menghasilkan, percaya pada banyak kebenaran. Jadi tidak perlu bingung dengan data 

kuantitatif vs data kualitatif, karena data tersebut dapat digunakan baik untuk metode 

kuantitatif maupun kualitatif. Data kuantitatif bisa saja digabung dengan data kualitatif, 

yang disebut metode campuran/gabungan. Klasifikasi lain untuk metode kualitatif ialah 

induktif, dan kuantitatif deduktif-induktif. Bagaimanapun, tidak semua metode penelitian 

dapat dikategorikan secara tegas ke dalam klasifikasi ini, misalnya penelitian tindakan.   

 Penulis perlu menggambarkan prosedur tetapi tidak perlu memberi label teknis, 

seperti longitudinal/kualitatif/kuantitatif dengan metode.desain/pendekatan penelitian yang 

diadopsi. Gaya bahasa untuk menyajikan posedur mungkin dapat menggunakan kata ganti 

orang pertama (‘saya’ atau ‘kami’) dalam artikel berbahasa Inggris, meski kurang lazim 

untuk artikel berbahasa Indonesia. Past tenses cenderung digunakan  dalam menguraikan 

prosedur yang mengacu pada aktivitas masa lalu ketika data dikumpukan dan dianalisis, 

present tenses cenderung digunakan untuk menggambarkan apa yang relevan saat ini. 

Beberapa jurnal menggunakan present tenses tanpa mempedulikan situasinya.    

7. Hasil dan Pembahasan  
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 Hasil adalah inti dari suatu artikel yang menyajikan data hasil penelitian yang 

ditemukan dan disusun dalam ilustrasi (tabel, gambar, foto, denah, atau diagram). Jika data 

ekstensif telah terkumpul, sebaiknya rangkum hasilnya dengan menambah ringkasan dan 

contoh yang representatif. Kesalahan yang paling umum ialah prosa berulang yang sudah 

jelas bagi pembaca dari pemeriksaan tabel dan gambar.   

 Sajikan hasil dengan sederhana dan jelas; laporkan data perwakilan dan bukan data 

mentah. Data yang ekstensif dengan banyak ulangan dapat disederhanakan dengan cara 

statistik menggunakan galat baku (standard error) atau simpangan baku (standard 

deviation). Anda harus mampu membacakan makna data kepada pembaca artikel melalui 

teks yang lugas, tidak dengan menyalin ulang data dalam ilustrasi. Rujuklah ilustrasi mana 

yang relevan dengan uraian Anda itu, termasuk data negatif apa yang tidak ditemukan, jika 

hal itu memengaruhi penafsiran hasil. Jika tidak, data negatif dihilangkan agar tidak 

membingungkan.    

 Pembahasan berisi penjelasan apa arti hasil dan implikasinya untuk kajian di masa 

depan, tidak mengulangi apa yang telah dipaparkan dalam kajian pustaka atau hasil. 

Hubungkan hasilnya dengan pertanyaan yang diajukan di bagian pendahuluan. Lebih dari 

1 tujuan penelitian, urutkan secara kronologis di Pembahasan. Tunjukkan bagaimana Anda 

menafsir informasi yang terkupul selama penyelidikan, bagaimana hubungan antara fakta 

yang teramati selama penyelidikan ini dengan teori atau kajian terdahulu. Apakah setuju 

atau bahkan memiliki pendapat berbeda dengan karya yang terbit sebelumnya. Membahas 

implikasi teoretis dan praktis dari temuan Anda dapat dikemukakan di bagian Kesimpulan, 

dengan buktinya masing-masing.   

 Editor biasanya menilai apakah pembaca pada saat ini akan mengatakan so what? 

Jika editor, mitra bestari, atau pembaca masih menanyakannya, berarti Anda belum 

memaai dalam menyimpulkan temuan Anda. Bagian Pembahasan adalah bagian tersulit, 

dan editor paling sering meminta penulis untuk merevisinya.   

 

8. Kesimpulan dan Saran  

 Kesimpulan berisi kumpulan dan meringkas hasil yang paling penting dan 

implikasinya. Status masalah harus ditinjau secara singkat sebelum temuan baru 

dipresentasikan. Pembahasan dan kesimpulan bisa dikombinasikan setelah 

mempresentasikan temuan seseorang dan menguraikan arti pentingnya. Seorang ilmuwan 
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biasanya ingin menyimpulkan dengan melibatkan sejumlah ekstrapolasi, termasuk saran 

untuk penelitian di masa depan. Simpulan bukan rangkuman hasil penelitian dan 

menekankan pada temuan penting. Selaraskan dengan pernyataan tujuan penelitian, tidak 

perlu sistem nomor atau butir-butir. Buatlah generalisasi dengan hati-hati, tetapi 

perhatikan juga keterbatasan hasil temuan. Implikasi temuan dapat ditulis dan saran harus 

berkait dengan pelaksanaan atau hasil penelitian, artinya jangan mengada-ada dalam 

mengajukan saran.   

9. Ilustrasi (Penyajian Tabel dan Gambar)  

 Ilustrasi bisa berupa tabel dan gambar (grafik, foto, diagram, grafik, peta, dll). 

Jangan gunakan tabel dan gambar dengan muatan data atau informasi yang sama, pilih 

salah satunya. Dalam menyiapkan ilustrasi, lihat Instruksi untuk Penulis (author 

guideline). Ilustrasi adalah suplemen untuk artikel dan harus diceritakan dalam artikel. 

Rujuklah ilustrasi dengan nomornya. Editor dapat meminta penulis menyiapkan ilustrasi di 

halaman terpisah, bukan di dalam teks, untuk memudahkan mereka menyusun tata 

letaknya (layout) pada naskah siap terbit.   

 Berikan nomor tabel dengan angka arab (1, 2, 3, dst. bukan i, ii, iii, dst.). Sebelum 

menyiapkan tabel, periksalah gaya umum dalam edisi terbaru suatu jurnal. Umumnya, 

hanya 3 garis horizontal penuh yang diperbolehkan, yaitu 2 garis penuh yang mengapit 

kepala tabel dan 1 garis penuh di kaki tabel. Garis vertikal tidak dianjurkan. Oleh karena 

itu, line default di program komputer harus disunting. Tabel harus memiliki judul di 

bagian atas tabel. Lihat contoh artikel di edisi terbaru jurnal atau instruksi bagi penulis 

untuk memformat judul (justifikasi, terpusat atau kiri, miring, atau huruf kapital). 

Keterangan gambar atau tabel harus cukup memberikan detail eksperimen agar bisa 

dimengerti tanpa teks. Setiap kolom harus memiliki judul kepala kolom. Singkatan yang 

perlu harus didefinisikan di keterangan atau di catatan kaki. Angka penting (significant 

number) harus diperhatikan dalam menampilkan hasil kuantitatif.   

 Gambar meliputi grafik, foto, denah, diagram, grafik, atau peta. Pembahasan akan 

difokuskan pada grafik. Sekali lagi, jangan gunakan angka yang diplot dari angka yang 

sama di tabel yang sudah digunakan dalam artikel. Gambar harus memiliki judul. Legenda 

(petunjuk gambar) harus berisi detail yang cukup untuk membuat gambar mudah 

dipahami. Kenali simbol dan alur dalam legenda, bukan pada gambar. Angka, huruf, dan 

simbol yang tepat harus digunakan sehingga ukurannya tidak lebih kecil dari 2 mm setelah 
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dikurangi ke lebar kolom tunggal (87 mm), lebar 1,5 kolom (120 mm), atau lebar kolom 2 

penuh (178 mm). Angka dapat diperkirakan dengan menggunakan persen pengecilan 

ukuran pada mesin fotokopi untuk melihat apakah hasilnya bisa masuk ke dalam satu 

kolom teks pada jurnal. Pastikan untuk melihat huruf terkecil atau simbol untuk 

menentukan apakah akan terbaca dalam cetakan. Angka, huruf, dan simbol yang 

digunakan dalam angka multipanel harus konsisten. Absis dan ordinat harus diberi label 

dengan jelas dengan ukuran yang sesuai, dan unit pengukuran harus diberikan dalam 

ilustrasi berupa grafik.   

 Gambar atau grafik digunakan untuk menyajikan data yang relatif besar, atau 

untuk menyajikan pola atau tren, bukan angka absolut. Editor dapat meminta setiap 

gambar disiapkan di halaman terpisah, tetapi pastikan bahwa setiap gambar diberi label. 

Beri identifikasi posisi (atas atau bawah) untuk gambar yang tidak jelas. Jangan 

menambahkan informasi atau catatan pada gambar, jangan ketik judul atau legenda di 

pada gambar. Ketik judul atau legenda gambar di halaman terpisah (umumnya, setelah 

tabel). Format legenda atau judul sesuaikan dengan Instruksi untuk Penulis, atau periksa 

edisi terbaru di jurnal ini. 

 

 

Konferensi  

Konferensi (conference) menurur Reitz (2014) merupakan pertemuan formal sekelompok 

individu atau perwakilan dari beberapa badan untuk tujuan membahas topik dan/atau 

membuat keputusan bersama atas isu-isu yang sedang berkembang. Kegiatan pertemuan 

sejenis konferensi antara lain workshop, symposium, exhibition, exposition, festival, 

athletic contest, dan scientific expedition. Besar kecilnya kegiatan konferensi sangat 

bergantung pada lingkup skala penyelenggaraannya, apakah konferensi tingkat 

internasional atau tingkat nasional. Kriteria konferensi tingkat internasional dan nasional 

Tingkat internasional Tingkat nasional diantaranya: 

bereputasi;   

elenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang 

bereputasi;  
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Panitia pengarah terdiri atas para pakar;   

unakan adalah bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, 

berasal dari berbagai perguruan tinggi/lembaga ilmiah lingkup nasional  

 

Prosiding Ilmiah  

 Salah satu luaran (output) dari kegiatan konferensi, baik tingkat internasional 

maupun nasional, adalah kumpulan makalah/prosiding yang diterbitkan dalam bentuk 

buku cetak atau salinan lunak (soft copy) dan memiliki ISBN atau ISSN serta keberadaan 

dewan editor yang terdiri atas 1 atau lebih pakar dalam bidang ilmu yang sesuai, 

diterbitkan dan diedarkan serendah-rendahnya secara nasional. Makalah yang dimaksud di 

sini adalah makalah lengkap yang sudah terseleksi, dipaparkan, ditelaah, disunting, di-

layout, dan disusun dalam format terjilid hingga menjadi 1 kesatuan publikasi utuh. 

Makalah lengkap merupakan tulisan ilmiah yang disusun berdasarkan analisis dan sintesis 

data hasil litbang dan/atau tinjauan, ulasan/review, kajian, dan pemikiran sistematis yang 

belum pernah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain; topik yang dibahas berupa topik 

baru yang menambah informasi baru dan/atau memperkuat temuan/topik sebelumnya 

(LIPI 2014). Prosiding harus dibedakan dengan kumpulan abstrak yang lazimnya 

diterbitkan dan dibagikan pada saat konferensi berlangsung. Kumpulan abstrak yang 

dibukukan ini dimaksudkan sebagai buku panduan peserta temu ilmiah tersebut dalam 

memilih topik dan sesi yang diminati untuk didengarkan.    

Kriteria prosiding internasional dan nasional Internasional Nasional adalah: 

Rusia, Tiongkok). Makalah yang ditulis selain dalam bahasa Inggris harus melampirkan 

abstrak dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia;   

sekurang-kurangnya 30% makalah berasal dari 2 negara lain;   

an;   
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editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya; (b) penulis sedikitnya 

berasal dari 4 negara; dan (c) memiliki ISBN.  

 

 

 

 

 

 bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan 

tinggi, lembaga penelitian 

 

Persentasi Oral  

 Presentasi oral adalah pemaparan makalah secara lisan di hadapan penelaah dan 

peserta konferensi. Presentasi oral menggunakan bantuan dalam bentuk slaid (slide) dalam 

durasi biasanya 10-12 menit. Dengan durasi singkat ini, hanya butir-butir penting dari 

makalah yang dapat dipaparkan. Proses analisis data dan hasil yang didapatkan harus jelas. 

Secara singkat presentasi lisan dapat disimpulkan sebagai komunikasi antara penyaji 

(presenter) dan sekelompok hadirin (audience) dalam situasi teknis, ilmiah atau 

profesional untuk tujuan tertentu dengan menggunakan teknik dan media penyajian 

presentasi yang terencana dengan baik. Keberhasilan presentasi dipengaruhi beberapa 

unsur: penyaji, materi yang disampaikan, hadirin, dan sarana yang digunakan untuk 

menyajikan makalah.    

 Presentasi adalah diskusi singkat tentang topik spesifik yang disampaikan ke 

sekelompok hadirin untuk menyebarluaskan iptek. Penyajian oral dapat menarik minat 

diskusi, jika penyaji memerhatikan beberapa hal penting sebagai berikut: persiapan, alat 

peraga, handout, latihan sebelum tampil, penyampaian, penanganan peralatan, gaya 

penyampaian, mengatasi kegugupan, peran hadirin, dan evaluasi. Persiapan adalah kunci 

untuk memberikan presentasi yang efektif dan untuk mengendalikan kegugupan. Penyaji 

harus mengenal topik dengan baik; ia menjadi ahli dalam topik tersebut. Sebagai ahli, ia 

harus percaya diri. Persiapan mengantisipasi pertanyaan yang mungkin diajukan oleh 

hadirin sangat penting agar ia dapat menyiapkan jawaban yang tepat dan komprehensif. 

Selain itu, penyaji pun sebaiknya mengetahui latar belakang hadirin, sehingga mengetahui 
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berapa banyak detail yang harus disampaikan dan hal-hal apa yang mungkin didefinisikan. 

Penyaji sebaiknya menyiapkan garis besar topik yang disajikan dalam beberapa butir 

utama. Penyaji sangat tidak dianjurkan membaca makalahnya; sebaiknya ia menyiapkan 

uraian teks untuk digunakan sebagai penjelasan dari tayangan presentasinya.   

 Alat bantu visual adalah komponen penting selanjutnya yang harus diperhatikan 

oleh penyaji. Alat bantu tersebut peta, foto, klip film, grafik, diagram, dan grafik, dapat 

meningkatkan performa presentasi. Menggunakan bantuan visual yang sederhana dan 

tidak berantakan adalah cara yang tepat untuk menyajikan tayangan presentasi. Gunakan 

warna dan kontras yang sesuai dengan tema acara dan isi topik presentasi untuk 

penekanan. Penyaji harus dapat memperkirakan ukuran huruf dan tayangan sesuai dengan 

luas ruangan, sehingga semua hadirin dapat membaca isi tayangan secara jelas. Penyaji 

wajib memerhatikan waktu bicara sehingga semua yang disampaikan sesuai dengan 

jadwal dan durasi yang ditetapkan oleh moderator. Disarankan untuk menghindari slaid 

tayangan yang menggunakan latar belakang dan animasi berlebihan karena dapat 

mengganggu konsentrasi hadirin.    

 Handout menyediakan struktur atau sistematika materi penyampaian. Handout 

dapat dilengkapi dengan materi tambahan, referensi, glosari istilah, dan berfungsi sebagai 

catatan presentasi. Handout harus ditata dengan menarik dan mengundang untuk dibaca. 

Dalam menyiapkan handout disarankan untuk menyediakan ruang kosong secukupnya 

agar hadirin bisa mencatat. Butir-butir penting dalam handout: nama, judul, tanggal 

presentasi, outline, ringkasan singkat/garis besar presentasi, dan referensi. 

 Berlatih menghadapi presentasi sangat efektif untuk melancarkan penyampaian. 

Berbicaralah lantang dan luangkan waktu. Berlatihlah menggunakan alat bantu visual 

Anda. Penyaji dianjurkan untuk menyampaikan informasi kepada hadirin, bukan 

membebani. Penyampaian secara umum (tidak terlalu spesifik) di awal penyajian sangat 

disarankan agar materi mudah dimengerti oleh hadirin dengan berbagai latar belakang. 

Tempo penyampaian yang tenang dan intonasi tepat sangat membantu hadirin mengikuti 

alur penyajian. Penyaji harus dapat mengatasi kegugupan, salah satu caranya adalah 

menganggap bahwa setiap orang merasa gugup sebelum presentasi. Selain penyajian 

berbantuan teknologi seperti proyektor dan aplikasi PowerPoint, sebaiknya disiapkan juga 

rencana lain sebagai alternatif. Hal ini untuk menghindari kesalahan teknis akibat 

teknologi.      
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 Kemampuan menangani peralatan merupakan hal penting untuk dikuasai oleh 

penyaji yang menggunakan peralatan terkait pada saat penyajian. Menyiapkan peralatan 

sehari sebelum penyajian akan memudahkan dan mempercepat instalasi peralatan ketika 

tiba saatnya penyajian. Penyaji harus mengetahui cara mengoperasikan peralatan sesuai 

dengan petunjuk/manual penggunaan. Jika menggunakan aplikasi PowerPoint, sebaiknya 

simpan salinan cadangan di beberapa media penyimpan. Untuk penyajian yang 

membutuhkan koneksi internet, siapkan alternatif tampilan. Tampilan alternatif misalnya 

dengan mengambil tampilan daring menjadi gambar atau jika memerlukan simulasi 

sebaiknya menyiapkan video rekaman (screen cast tutorial) yang dapat menjelaskan alur 

langkah-demi-langkah simulasi.   

 

Persentasi Poster   

 Poster telah menjadi format utama untuk berkomunikasi pada temu ilmiah. Teknik-

teknik penyajian poster sangat beragamariasi yang harus disesuaikan dengan 

hadirin/komunitas/ masyarakat yang berbeda. Poster akan dipamerkan selama sehari atau 

lebih, dan penulis akan hadir selama bagian dari waktu itu untuk membahas subjek dengan 

pengunjung poster. Jumlah poster yang disajikan bergantung pada pertemuan tersebut; 

jumlah yang ditampilkan bersama-sama dapat berkisar dari puluhan bahkan ratusan poster. 

Pengunjung untuk setiap poster adalah kelompok yang relatif kecil jumlahnya karena 

mereka adalah orang yang tertarik hanya dalam satu minat bidang iptek. Bagi penyaji 

poster, ini adalah kesempatan baik guna membangun reputasi dan menunjukkan tampilan 

konservatif yang menarik untuk mengenalkan hasil penelitian sehingga memperoleh 

sambutan dari pengunjung, bahkan kritik, saran, dan masukan. Poster sangat efektif dan 

efisien sebagai sarana komunikasi penulis dengan pengunjung dibandingkan dengan slaid 

presentasi, teknik poster memberikan kemudahan untuk menindaklanjuti gagasan-gagasan 

penulis. Penulis dan pengunjung lebih mudah berinteraksi dan mengenal identitas dan 

minat penelitian masing-masing. Perkembangan teknologi informasi juga berdampak pada 

teknik penyajian poster. Poster elektronik atau virtual menjadi suatu inovasi baru yang 

dapat menyajikan informasi melalui perangkat elektronik seperti layar proyektor dan 

multimedia. Baik poster cetak maupun elektronik memiliki ketentuan penyajian yang 

harus diperhatikan: segi tata letak, segi desain, dan ketentuan lainnya. Jika memerhatikan 

segi grafis dalam suatu pemetaan, Imhof menyatakan hanya komposisi secara keseluruhan 
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menentukan baik atau buruk dari sebuah pekerjaan grafis . Gagasan ini juga berlaku untuk 

poster. Sebuah poster yang berhasil harus dapat berkomunikasi melalui setiap detail 

komponen sebagai berikut:   

 

 

 

 

 

 

 

 Dalam menerapkan komponen ini, diperlukan konsep kesatuan atau “komposisi 

secara keseluruhan,” dan mengingatkan diri dari tujuan dasar komunikasi ilmiah, yaitu 

untuk menyampaikan dengan jelas pesan ilmiah kepada hadirin. Poster yang terlalu 

berantakan, susunan bagian yang tidak terstruktur, warna sering mengganggu, dan ukuran 

huruf terlalu kecil mengakibatkan pesan kepada hadirin tidak tersampaikan. McCown 

(1981) menyarankan poster harus menjadi “abstrak bergambar.” Jika kita dapat menulis 

200 ke 250-kata abstrak untuk publikasi yang dapat berdiri sendiri, pasti kita dapat 

memperpanjang kata-kata dengan grafik, foto, dan ilustrasi.    

Pendahuluan untuk abstrak hanyalah sebuah pernyataan pembenaran dan pertanyaan 

penelitian atau hipotesis yang disajikan dalam 1-2 kalimat. Pengenalan poster harus 

memberikan alasan atau justifikasi mengapa pekerjaan telah dilakukan dan menyatakan 

hipotesis atau pertanyaan yang diajukan. Jika perlu, bagian pendahuluan dapat mencakup 

hasil penelitian sebelumnya. Pendahuluan dalam poster ini harus mengambil tidak lebih 

dari 4-5 kalimat ringkas. Pisahkan Tujuan dari Pendahuluan dan biarkan berdiri sendiri 

mencolok dengan maksud agar tujuan yang ingin dicapai tertulis denga jelas dan 

sederhana. Berikut ini adalah teknik menyiapkan penyajian poster;  

1. Gunakan garis yang relatif singkat dan hamparan teks dan paragraf pendek. Lebih dari 

10-15 baris terus-menerus membuat hadirin bosan, tekankan hanya tujuan, metode, dan 

kesimpulan;  

2. Pilih jenis gaya dan ukuran, warna, dan spasi sehingga membaca teks mudah dan  

menyenangkan;  

3. Gunakan citra visual seperti diagram alir, gambar, grafik, dan foto;  
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4. Sediakan handout yang sesuai, seperti kartu nama atau alamat surel (e-mail), atau dapat 

berupa informasi individu yang dapat dihubungi apabila hadirin atau pengunjung tidak 

bertemu secara langsung, ringkasan atau abstrak dengan nama yang dapat dihubungi  

 

Konferensi Internasional Terindeks (Scopus/Web of Science)  

 Publikasi konferensi internasional pada penerbit terindeks khususnya di Scopus 

atau Web of Science sangat menguntungkaan karena dapat meningkatkan reputasi peneliti 

dan lembaga karena terdiseminasikannya artikel atau makalah secara luas (global). 

Penelaahan dilakukan oleh mitra bestari yang bereputasi internasional, meski ada beberapa 

dari Indonesia. Biaya publikasi relatif terjangkau dengan biaya sekitar USD 2500 dan 

kisaran USD 25-50/artikel. Berikut adalah contoh laman konferensi internasional terindeks 

Scopus di Indonesia untuk dapat terindeks, penyelenggara dapat bekerja sama dengan 

penerbit yang sudah bereputasi dan terindeks Scopus/Web of Science, antara lain  

 

 

 

 

 

 

 Selain bekerja sama dengan penerbit tersebut, penyelenggara dapat mendaftarkan 

penyelenggaraan konferensi ke Scopus/Web of Science. Namun, dibutuhkan waktu 

beberapa tahun sampai terindeks. Beberapa persiapan yang harus dilaksanakan untuk 

dapat terindeks antara lain:    

1. Memilih Scientific Committee yang memiliki reputasi internasional (memiliki rekam 

jejak publikasi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi);  

2. Menyiapkan laman konferensi dengan menggunakan sistem informasi manajemen 

konferensi seperti Open Conference System. Laman memuat informasi tentang 

konferensi, antara lain:  

 

-pindah 

tempat dan menarik untuk dikunjungi;  
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Tanggal penting (Important dates);  

 

panitia internasional (international scientific committee);  

conference fee, juga cara pembayaran (methods of payment);  

 

 tempat menarik untuk dikunjungi 

termasuk info terkait kuliner yang menarik (Accomodation).    

3. Memilih penerbit bereputasi, mengisi dan mengirimkan borang proposal via surel 

kepada penerbit, yang berisi deksripsi proses penelaahan, informasi estimasi jumlah 

makalah yang diterima, peserta dari luar negeri, kepanitiaan, waktu dan tempat 

konferensi.   

  

Bantuan Seminar Luar Negeri dan Penyelenggaraan Konferensi  

 Kemenristekdikti memberi kesempatan melalui program Bantuan Seminar Luar 

Negeri (BSLN) kepada dosen di perguruan tinggi dan peneliti LPNK untuk 

menyampaikan makalah hasil penelitiannya pada forum ilmiah internasional di luar negeri. 

Hasil yang diharapkan melalui BSLN adalah  

artikel ilmiah/materi seminar agar dapat diterbitkan di jurnal ilmiah bereputasi 

internasional;   

kat 

internasional;   

internasional;   

penelitian di tingkat yang lebih luas dan bergengsi; dan   
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 Dari makalah yang dipaparkan, selanjutnya penerima bantuan wajib 

memublikasikan artikelnya pada jurnal ilmiah bereputasi internasional. Mekanisme 

pengajuan untuk BSLN:  

1. Usulan dari dosen ditujukan kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Ditjen 

Riset dan Pengembangan. (Kemenristekdikti 2017b). 

2. Usulan dari peneliti atau karyawan LPNK diajukan ke Program Beasiswa Non gelar, 

SDM Iptek yang ditujukan kepada Direktur Kualifikasi Sumber Daya Manusia, Ditjen 

Sumber Daya Iptek dan Dikti. (Kemenristekdikti 2017d) . 

 Selain bantuan BSLN untuk perorangan, Direktorat Pengelolaan Kekayaan 

Intelektual menawarkan kesempatan kepada institusi pendidikan tinggi untuk mengikuti 

kompetisi bantuan penyelenggaraan konferensi internasional. Bantuan ini diharapkan 

dapat menjadi sarana bagi pengembangan kapasitas keilmuan akademisi Indonesia. 

Pengusul Bantuan Konferensi Internasional ini adalah program studi atau jurusan, 

fakultas, atau lembaga dengan persetujuan pimpinan perguruan tinggi. Penerima bantuan 

akan ditentukan melalui seleksi atau kompetisi atas proposal yang diajukan 

(Kemenristekdikti 2017c).    

Tujuan pemberian bantuan konferensi internasional adalah  

pertemuan ilmiah berskala internasional;  

 

s menjadi 

media publikasi bagi akademisi Indonesia; dan  

 

 Luaran kegiatan ini adalah terpublikasinya sejumlah karya ilmiah hasil penelitian 

akademisi Indonesia pada jurnal-jurnal yang bereputasi internasional terindeks di 

pengindeks bereputasi internasional. Prosiding tidak termasuk target luaran kegiatan ini. 

Kriteria dan pengusulan bantuan konferensi internasional mencakup segi berikut:  

onal adalah program studi (jurusan), fakultas, 

pusat studi atau lembaga di bawah perguruan tinggi. Usulan disahkan oleh pimpinan 

perguruan tinggi. Pengusul dari perguruan tinggi yang sudah memutakhirkan data 

publikasi pada aplikasi kinerja penelitian perguruan tinggi http://simlitabmas.dikti.go.id/ 

kinerja akan mendapat prioritas.  
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-kurangnya melibatkan 2 invited speaker dari luar negeri yang diundang dan 

hadir dalam konferensi yang diusulkan.  

-kurangnya melibatkan peserta dari 5 negara dengan ketentuan peserta asing 

tidak boleh kurang dari 10 orang. 

akan diprioritasikan.  

 

dapat dipublikasikan di jurnal bereputasi internasional sekurangkurangnya5 judul dan 5 di 

jurnal nasional terakreditasi.  

Ditjen Risbang Kemenristekdikti. Kontribusi pendanaan/dana pendamping dari pengusul 

merupakan nilai tambah dan menjadi salah satu pertimbangan persetujuan proposal. 

Apabila pengusul berkesempatan mendapatkan sumber pendanaan lain, maka pengusul 

harus secara jelas menyatakan di dalam usulan kegiatan dari mana sumber pendanaan 

tersebut.  

publikasi.  

bantuan ini harus menyertakan bukti luaran berupa publikasi internasional dari 

pelaksanaan konferensi internasional sebelumnya.  

bereputasi internasional (ditunjukkan dengan MoU atau sejenisnya) akan mendapatkan 

prioritas.   

Jenis komponen kegiatan yang dapat didanai adalah  

jurnal nasional dan internasional;   

 

ensi, dapat berupa sewa gedung, konsumsi selama 

konferensi, conference kits, dan dokumentasi;  
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onitor dan pendamping.   

 

Seminar Abal-abal atau Palsu  

 Akhir-akhir ini banyak penyelenggaraan konferensi yang asal-asalan, terkesan 

hanya mencari untung yang penting sekadar terselenggara, bahkan ada yang 

penyelenggaraannya fiktif. Banyak sudah yang menjadi korban dari kegiatan konferensi 

ilmiah abal-abal ini. Mereka sudah mengeluarkan uang dalam jumlah besar tetapi harus 

kecewa melihat pelaksanaan bahkan makalah yang diajukan tidak memperoleh pengakuan 

dari tim penilai angka kredit. Peminat konferensi harus hati-hati sebelum mengirimkan 

makalah dan mendaftar. Berikut ini langkah yang harus ditempuh sebelum mengirimkan 

makalah, poster, atau sekadar menjadi peserta:  

1. Mencari kejelasan identitas lembaga penyelenggara di luar alamat yang tercantum 

dalam poster sebagai pembanding;  

2. Mengecek editor yang tertera dalam poster konferensi dan menelusur rekam jejaknya di 

institusi yang bersangkutan atau di pangkalan data seperti Google Scholar, Scopus, atau 

Web of Science;  

3. Melihat ruang lingkup dari konferensi, apakah umum atau spesifik;  

4. Memeriksa apakah ada struktur atau templat dari makalah yang akan disajikan dan 

memastikan apakah prosiding akan diterbitkan sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku; 

dan  

5. Mengecek kewajaran biaya penyelenggaraan konferensi. 

 

Buku 

Klasifikasi dan Kriteria Buku  

 Buku merupakan bentuk publikasi ilmiah yang berisi pembahasan mendalam 

tentang suatu ilmu atau cabang ilmu, berkait dengan permasalahan lampau dan terkini 

yang diperoleh dari ringkasan hasil penelitian terbaru dan memberikan penjelasan teori, 

filosofi, dan panduan yang disusun bagian per bagian atau bab per bab secara 

bersinambung. Secara garis besar, buku untuk level perguruan tinggi diklasifikaskan ke 

dalam  

(1) buku referensi (refererence book),  

(2) monograf (monograph),  
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(3) buku ajar/buku teks (textbook), dan  

(4) modul. Masih ada buku yang dijumpai di pasaran, yang tergolong buku populer, atau 

buku dagang, yang menjadi bacaan kalangan awam.   

Umumnya buku yang baik memiliki kriteria berikut:  

suai dengan bidang keilmuan penulis, yang merupakan hasil penelitian atau 

pemikiran yang orisinal;   

proses editorial yang mencakup pemeriksaan kebenaran keilmuan dan tata bahasa;   

 

 

 

Buku Referensi  

 Buku referensi merupakan  buku yang memuat suatu kompendium (himpunan) 

informasi, biasanya spesifik, yang dikumpulkan dalam bentuk buku untuk kemudahan 

referensi (acuan). Orang tidak perlu membaca dari awal sampai akhir untuk mendapatkan 

informasi yang dicari. Gaya penulisan umumnya seperti indeks atau daftar Edisi buku 

dapat dimutakhirkan, umumnya tahunan. Buku referensi di perpustakaan biasanya 

tersimpan di bagian Reference Book dan tidak diperbolehkan dipinjam (kecuali untuk 

difotokopi); hanya boleh dibaca di tempat. Tulisan dalam buku referensi berisi substansi 

yang pembahasannya hanya pada satu bidang kompetensi penulis. Isi tulisan harus 

memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah 

yang mengandung nilai kebaruan, metode pemecahan masalah, dukungan data atau teori 

mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka. Berikut ini 

merupkan contoh buku referensi:  

– almanak pertanian;  

– sekumpulan peta, memuat lokasi geografis;  

– daftar buku berdasarkan kategori;  

– daftar publikasi yang disitasi oleh publikasi lain;  

– memudahkan pencarian subjek, a.l. buku telpon;  

– suatu kompendium yang sangat komprehensif;  

– suatu manual yang meringkas suatu kajian;  

– suatu tabel hasil-hasil matematis;  
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–buku yang mengandung spesifikasi obat-obatan; dan  

– daftar kata yang serupa, berkaitan, atau berlawanan. 

 

Monograf  

 Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi 

pembahasannya hanya pada 1 topik dalam satu bidang ilmu. Monograf merupakan tulisan 

tentang 1 subjek, biasanya oleh penulis tunggal dan dibedakan dari jurnal yang terbit 

secara berkala. Monographic series diterbitkan berseri, biasanya oleh himpunan profesi 

dari kegiatan seminar (seperti prosiding). Isi tulisan harus memenuhi syaratsyarat sebuah 

karya ilmiah yang utuh, yaitu ada rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan 

(novelty), metode pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap 

dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka. Contoh lain ialah Nepenthaceae (2001) 

tentang tumbuhan kantong semar oleh Martin Cheek and Matthew Jebb dan Pacific Insects 

Monograph yang diterbitkan oleh Entomology Department, Bishop Museum, Honolulu. 

 

Buku ajar 

 Buku teks Buku ajar atau buku teks (textbook) merupakan manual untuk 

pengajaran dalam suatu cabang ilmu sebagai pegangan untuk suatu mata kuliah dan sarana 

pengantar ilmu pengetahuan. Buku ajar dibuat dengan bahasa yang mudah dimengeti oleh 

mahasiswa dengan banyak ilustrasi untuk memperjelas konsep, biasanya tersedia soal 

latihan dan penugasan. Umumnya buku ajar berwujud cetakan tetapi sekarang ini semakin 

banyak yang berupa e-book dalam format PDF, sistem tutor daring, dan bahkan kuliah 

lewat video. Buku ajar ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah 

buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Gambar 5.6 memperlihatkan 

beberapa contoh buku ajar untuk mahasiswa.   

 Pasar buku ajar tidak sama dengan pemasaran barang lain, karena sudah jelas 

segmentasi mahasiswa dan program studinya sehingga menjadi monopoli dari penerbit 

tertentu. Buku ajar dipilih oleh dosen yang mengajar mata kuliah tertentu sehingga 

mahasiswa tidak memiliki pilihan lain. Namun dengan era digital, pembelian buku ajar 

elektronik (e-book) lebih murah karena dibeli oleh kampus untuk digunakan secara 

bersama-sama. 
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Modul   

 Modul adalah bagian dari bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis oleh 

dosen mata kuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada 

peserta kuliah. Modul biasanya disusun lebih ringkas dan secara tampilan kurang 

professional karena tidak diterbitkan oleh penerbit buku, melainkan hanya oleh penulis 

atau penerbit kampus dan tanpa melalui proses penyuntingan.    

 Contoh modul The Delta – untuk pengajaran bahasa Inggris, terdiri atas 3 modul 

(Cambridge). Setiap modul dapat diberikan secara terpisah. Modul I: Understanding 

language, methodology, and resources for teaching  

 

 

; terdiri atas 4 tugas Modul II: Developing professional practice  

dan eksternal. Kegagalan di sini menyebabkan mahasiswa gagal untuk seluruh modul. 

Modul III: Extending practice and English language teaching specialism  

-bidang khusus: prinsip-prinsip desain silabus, 

monitoring dan evaluasi keefektifan dan mutu kuliah.  

iversitas Terbuka (UT)  

 

sekitar 15 jam per semester  

rbagai instansi (BRI, PT Garuda 

Indonesia, dan lainnya) dengan modul-modul yang disesuaikan. 

 

Bunga Rampai (Book Chapters)   

 Publikasi ilmiah dalam bentuk bunga rampai memiliki unsur-unsur yang sama 

dengan bentuk buku ilmiah, tetapi berbeda dalam hal prakata/prolog yang mengantarkan 

keseluruhan isi dan dalam hal penutup/epilog yang merupakan analisis atas keseluruhan 

isi. Buku bunga rampai ditulis secara bersama-sama dan setiap bab ditulis oleh penulis 

yang berbeda. Semua bab dikompilasi oleh editor yang pakar di bidangnya. Buku bunga 

rampai biasanya oleh editor suatu penerbit dan setiap pengarangnya adalah orang yang 

dianggap pakar.    
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 Biasanya penulis yang akan ikut bagian dalam penyusunan bunga rampai memiliki 

pertanyaan yang diajukan kepada editor, antara lain:   

 

 

diliput? 

ang lain?  
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