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1.  Memiliki	ISSN	baik	dalam	versi	elektronik	(e-ISSN)	dan/atau	cetak	(p-
ISSN)	bila	terbitan	terbit	dalam	dua	versi	publishing	system	

2.  Mencantumkan	persyaratan	eIka	publikasi	(publica(on	ethics	
statement)	di	laman	website	jurnal.	

3.  Terbitan	berkala	ilmiah	harus	bersifat	ilmiah,	arInya	memuat	arIkel	
yang	secara	nyata	mengandung	data	dan	informasi	yang	memajukan	
pengetahuan,	ilmu,	dan	teknologi	serta	seni.	

4.  Terbitan	berkala	ilmiah	telah	terbit	paling	sedikit	2	tahun	berurutan,	
terhitung	mundur	mulai	tanggal	atau	bulan	pengajuan	akreditasi.	

5.  Frekuensi	penerbitan	berkala	ilmiah	paling	sedikit	2	kali	dalam	satu	
tahun	secara	teratur.	

6.  Jumlah	arIkel	seIap	terbit	sekurang-kurangnya	5	arIkel,	kecuali	jika	
berbentuk	monograf.	

7.   Tercantum	dalam	salah	satu	lembaga	pengindeks	nasional	(Indonesian	
ScienIfic	Journal	Database	(ISJD),	Portal	Garuda,		Pustaka	Iptek		dan/
atau		yang	setara).	

Akreditasi	TBI		Persyaratan	



Nilai	dan	Peringkat	Akreditasi	Status	

Status	 Nilai	Total	 Peringkat	

Terbitan	Berkala	Ilmiah	
Terakreditasi	Nasional		 >	85	 A		

(sangat	baik)		

Terbitan	Berkala	Ilmiah	
Terakreditasi	Nasional		 70-85	 B		

(baik)		

Terbitan	Berkala	Ilmiah	Tidak	
Terakreditasi		 <	70		 Tidak	

Terakreditasi	



Penjaminan Mutu Jurnal Nasional dan/atau  
Menuju Jurnal Internasional	

IN
TE
RN

AT
IO
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AL
	

JO
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RN

AL
	E-JOURNAL	(dan/

atau	Jurnal	Cetak)	

AKREDITASI	
JURNAL	
NASIONAL	

ELECTRONIC	JOURNAL	
SYSTEM	

•  High	Quality	of	ArIcles	
•  Online	Submission	
•  Online	Review	
•  Online	Editorial	Works	
•  Online	Publishing	

JOURNAL	INDEXING	
(Google	Scholar,	DOAJ,	

CrossRef/DOI,	
Pubmed,	SCOPUS,	
Thomson,	etc.)	

Memenuhi	Kriteria	
Jurnal	Internasional		

Memenuhi 
Kriteria 

Akreditasi 
Jurnal 

Nasional 
 

Memenuhi	Kriteria	
Jurnal	Internasional	

Memenuhi Kriteria 
Akreditasi Jurnal 

Nasional 
 



BAHASA	WEBSITE	JURNAL	
•  Jurnal	Internasional	è	harus	menggunakan	
bahasa	PBB	(misalnya:	English)	

•  Jurnal	Nasional	è	boleh	menggunakan	
bahasa	full	Indonesia,	boleh	juga	full	English	

•  Jurnal	Nasional	dimohon	jangan	
menggunakan	bilingual	(misal	Indonesia	dan	
English),	karena	DOAJ	Idak	mau	mengindeks	
yang	bilingual.	

•  Gunakan	struktur	bahasa	/	grammar	yang	
baik	dan	benar	(English	/	Indonesia)	



PORTAL	DEPAN	WEBSITE	E-JOURNAL	
•  Header	Jurnal:	header	jurnal	harus	menunjukkan	ciri	
khas	jurnal	tersebut,	ukuran,	warna	dan	jenis	font	
nama	jurnal	di	header	harus	sama	dengan	yang	ada	di	
Cover	jurnal.	Header	juga	harus	mencantumkan	nomor	
e-ISSN	dan/atau	p-ISSN.	è	Skor	maks.:	1	

•  Deskripsi	Jurnal	dan	Nama	Penerbit:	harus	tercantum	
di	halaman	depan	portal	e-journal	termasuk	jenis	
jurnalnya	(nasional	atau	internasional).	Boleh	juga	
mencantumkan	skop	utama	jurnal.	Boleh	juga	
mencantumkan	screenshot	cover	jurnal	(image	kecil)	di	
halaman	muka.	
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PORTAL	DEPAN	WEBSITE	E-JOURNAL	
•  Nama	Jurnal:	Nama	jurnal	(“Nama	Terbitan”)	harus	
sesuai	dengan	yang	terda`ar	di	ISSN	(PDII	LIPI);	Nama	
Jurnal	harus	sesuai	dengan	jenis	media	publikasinya,	e-
issn	atau	p-issn;		

•  Cek	nama	jurnal	di	ISSN	PDII	LIPI:	
h]p://issn.pdii.lipi.go.id	

•  Di	Open	Journal	System,	secng	nama	jurnal	ada	di	
“Journal	Management”	è	“Setup”	è	“Step	1”	è	
Journal	Name.		

•  Journal	Name	AbbreviaIon	adalah	bukan	singkatan	
huruf,	tetapi	singkatan	nama	jurnal	yang	standar	
internasional.	Contoh:	“J.	Chem.	Eng.”	
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PORTAL	DEPAN	WEBSITE	E-JOURNAL	
•  Tampilkan	Indikator	Capaian	Jurnal:	indikator	capaian	
jurnal	baik	juga	ditampilkan	di	bagian	depan	portal,	
misalnya:	jumlah	sitasi,	SJR,	SNIP,	IPP,	IF,	dan/atau	h-
index	(Google	Scholar	atau	lainnya),	terindeks	di	
pengindeks	mana	saja	(yang	unggulan	saja).	Tidak	perlu	
mencantumkan	semua	logo-logo	pengindeks	di	
halaman	depan,	jika	ingin,	yang	unggulan	saja	

•  Bagian	Footer:	Tampilkan	StaIsIk	Pengunjung	Unik,	
boleh	juga	logo	dan	insItusi	publisher,	©	Copyright,	
dan	dapat	juga	Badge	Jenis	Open	Access	License	
(CreaIve	Commons,	h]p://creaIvecommons.org).	è	
Skor	maks.:	4		
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MENU	UTAMA	WEBSITE	E-JOURNAL	
•  Berikan	Shortcut	di	Menu	Utama	(Top	Menu)	portal	e-
journal:	bagian-bagian	penIng	yang	perlu	shortcut	di	
top	menu,	misalnya:	Focus	and	Scope;	Author	
Guidelines	and	Online	Submission;	Editorial	Board/
Team;	Indexing;	Archives;	Register	

•  Bagian	Side	Menu/Menu	Samping:	boleh	
menampilkan	hal-hal	penIng	yang	perlu	ditonjolkan	di	
halaman	depan	portal,	bisa	dalam	bentuk	images	yang	
jika	diklik	akan	menuju	ke	halaman	websitenya.		
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BAGIAN	PENTING	DI	“ABOUT	JOURNAL”	
•  Contact:	berisi	alamat	lengkap	fisik	kantor	jurnal	atau	
publisher	jurnal	atau	sekretariat	

•  Editorial	Team:	silakan	diisi	Tim	Pengelola	jurnal	
(bukan	Mitra	Bebestari)	melalui	“MastHead”	di	Journal	
Management	

•  Focus	and	Scope:	silakan	diisi	fokus	dan	skop	jurnal,	
jangan	terlalu	umum,	dan	jangan	pula	terlalu	rinci,	
namun	harus	dirinci.	

•  Peer	Review	Process/Policy:	silakan	diisi	proses	alir	
manuskrip	mulai	dari	submit,	proses	review,	hingga	
acceptance	manuskrip	termasuk	jumlah	reviewer	per	
paper,	dan	keputusan	akhir	naskah.	Nyatakan	juga	
proses	pemeriksaan	unsur	plagiasi	yang	dilakukan.		

•  		
h]p://training.bcrec.web.id	 11	



BAGIAN	PENTING	DI	“ABOUT	JOURNAL”	
•  Open	Access	Policy:	berisi	pernyataan	bahwa	pembaca	boleh	

mengunduh,	membaca,	mencetak,	dan	mendistribusikan	
Fulltext	PDF	dengan	persyaratan	tertentu	kaitannya	dengan	
Jenis	Open	Access	License.	

•  PublicaIon	Ethics:	melipuI:	Plagiarism;	Collabora(on;	
Originality;	Fraud;	Conflict	of	Interest;	Du(es	of	Reviewers;	
Du(es	of	Authors,	etc.	

•  Author	Guidelines	and	Online	Submission:	silakan	diisi	
petunjuk	untuk	penulis	lengkap	dan	terinci,	URL	untuk	submit	
online;	juga	prosedur	atau	petunjuk	submit	online.	

•  Journal	History:	silakan	diisi	jika	jurnal	pernah	mengalami	
pengganIan	nama	yang	dilengkapi	ISSN-nya	(nama	jurnal	
apa,	issn	berapa,	tahun	berapa)	atau	perubahan	gaya	
selingkung	 h]p://training.bcrec.web.id	 12	



MITRA	BEBESTARI	DAN	DEWAN	EDITOR	
•  Mitra	Bebestari	(maks	nilai	=	5)	dan	Dewan	Editor	
(maks	nilai	=	3)	dinilai	berdasarkan	Rekam	Jejak	
Publikasi	Ilmiahnya	

•  Strategi:	Aturlah/bagilah	personil-personil	yang	
mempunyai	rekam	jejak	publikasi	ilmiah	(terutama	
publikasi	internasional)	di	kedua	posisi	tsb.	shg.	>50%	
dari	keseluruhan	jumlah	personil	memiliki	rekam	jejak	
publikasi	internasional,	jika	mungkin.	

•  Pisahkan	antara	Dewan	Editor	dan	Mitra	Bebestari	
•  Dewan	Editor	bersifat	permanen	atau	pengelola	tetap,	
sedangkan	Mitra	Bebestari	bersifat	semi	permanen	
(bisa	bertambah/berkurang	sesuai	kebutuhan)	
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MITRA	BEBESTARI	DAN	DEWAN	EDITOR	
•  Dewan	Redaksi	dan	Mitra	Bebestari	seharusnya	
berasal	dari	beberapa	insItusi	(nasional/internasional)	

•  Editorial	Team	sebaiknya	Idak	terlalu	banyak	jabatan,	
cukup	dengan:	Ketua	Penyun4ng,	Penyun4ng	Ahli/
Anggota	Penyun4ng	(jika	ada),	Dewan	Penyun4ng,	
Penyun4ng	Pelaksana	(jika	ada),	dan/atau	
Administrasi/Sekretariat.	

•  IsIlah	“PenyunIng”	=	“Redaksi”	=	“Editor”	
•  Dewan	PenyunIng	berbeda	dan	bukan	Mitra	Bebestari,	
namun	Dewan	PenyunIng	dapat	pula	ikut	menelaah	
substansi	naskah	sebagaimana	Mitra	Bebestari	(jika	
diperlukan).	

h]p://training.bcrec.web.id	 14	



CURRICULUM	VITAE	DEWAN	PENYUNTING	/	
MITRA	BEBESTARI	

•  Curriculum Vitae Dewan Penyunting / Mitra 
Bebestari sebuah jurnal disediakan secara daring 
dalam bentuk URL pada profil user (misalnya 
dihubungkan dengan Profil Rekam Jejak Dewan 
Penyunting di Google Scholar dan/atau Scopus dan/
atau Orchid ID) 

•  Jika tidak bisa menyediakan secara daring, dapat 
juga Curriculum Vitae dalam bentuk dokumen PDF 
yang didaringkan dan diinformasikan URL-nya 
(misal melalui Google Drive, kemudian Shared) 

•  Jika Dewan Penyunting/Mitra Bebestari tidak 
ditautkan ke URL CV, maka dianggap tidak 
mempunyai rekam jejak publikasi ilmiah. 



PELIBATAN	MITRA	BEBESTARI	
•  Kualifikasi Anggota Mitra Bebestari sedapat mungkin 

yang mempunyai kualifikasi rekam jejak publikasi 
internasional >50% (misal: total 10 mitra bebestari, 
berarti paling tidak 6 orang harus mempunyai 
publikasi internasional (3 tahun terakhir)) è Nilai: 5 

•  Jika Anggota Mitra Bebestari mempunyai kualifikasi 
pengalaman publikasi nasional >50% (misal: total 
10 mitra bebestari, berarti paling tidak 6 orang harus 
mempunyai rekam jejak publikasi nasional (3 tahun 
terakhir)) è Nilai: 3  

•  Jika mitra bebestari lokal atau tidak punya rekam 
jejak publikasi ilmiah  è Nilai: 1 

•  Jika tidak melibatkan mitra bebestari è Nilai: 0 



KUALIFIKASI	DEWAN	PENYUNTING/EDITOR		

•  Kualifikasi Anggota Dewan Penyunting sedapat 
mungkin yang mempunyai rekam jejak pengalaman 
publikasi internasional >50% (misal: total 6 anggota 
dewan penyunting, berarti paling tidak 4 orang harus 
mempunyai publikasi internasional (3 tahun terakhir)) 
è Nilai: 3 

•  Jika Anggota Dewan Penyunting mempunyai rekam 
jejak pengalaman publikasi internasional <50% 
(misal: total 6 dewan penyunting, dan hanya 3 orang 
yg mempunyai publikasi internasional (3 tahun 
terakhir)) è Nilai: 2 

•  Jika semua anggota dewan penyunting belum 
mempunyai pengalaman publikasi internasional è 
Nilai: 1 



CONTOH	EDIT	PROFIL	USER	EDITORIAL	TEAM	



Contoh	Data	Mitra	Bebestari	(Peer-Reviewers)	



Tampilan	Profil	CV	Mitra	Bebestari	



CONTOH	EDITORIAL	TEAM	

•  Tiap-tiap nama pengelola dihubungkan dengan 
URL CV-nya (SCOPUS Profile, Google Scholar 
Profile, atau lainnya, dan harus ada alamat e-
mailnya. 

•  Jika diklik Nama Pengelola, seharusnya ada link 
ke CV nya 

•  Tampilkan Scopus ID nya, bukan nilai h-index, 
agar bisa dilihat track nya 



EDITORIAL	TEAM	(CONTOH	YG	BLM	LENGKAP)	

•  Bagi Editor yang belum punya profil di 
Scopus atau di Google Scholar, 
hubungkan dengan URL CV biasa berisi 
track record publikasi (MS Word yg di-
PDF-kan, dan ditaruh di Google Drive 
atau DropBox dan dishare URL public) 



Contoh	Editorial	Team	(jika	berbahasa	Inggris)	

h]p://training.bcrec.web.id	

Contoh menampilkan CV Editorial Team atau 
Reviewers 



Mutu	PenyunIngan	Substansi	

PenyunIngan	PenyunIngan	Substansi	(Dokumen	Review)	



•  Jika komentar-komentar review dari Mitra Bebestari 
dalam proses telaah naskah bersifat substantif (misal: 
isi rumusan permasalahan dan tujuan di Pendahuluan, 
isi metode penelitian sesuai/tidak, hasil & pembahasan 
ilmiah (paling tidak mengandung: what/how, why, dan 
what else), dst.) è Nilai: 2 

•  Jika komentar-komentar review cukup ketat tetapi 
kualitas naskah masih belum sesuai standar ilmiah è 
Nilai: 1 

•  Jika mitra bebestari hanya mengomentari masalah 
ukuran font, layout, bahasa, dll yang bersifat tidak 
subtantif è Nilai: 0 

MUTU	PENYUNTINGAN	SUBSTANSI	(DOKUMEN	REVIEW)	



BUKTI	DOKUMEN	REVIEW	HARUS	TERCATAT	DI	SISTEM	
E-JOURNAL	PER	ARTIKEL	



JIKA	JURNAL	BELUM	DARING	PENUH,	BAGAIMANA	
CARA	MENDOKUMENTASI	HASIL	REVIEW?		

•  Buatkan khusus Asesor Akreditasi Jurnal user login 
minimal sbg Editor, agar bisa melihat dokumen 
review per artikel è unt keperluan proses akreditasi 

•  Jika Reviewer mereview secara hardprint ke dalam paper 
tercetak è silakan scan ke PDF dokumen tsb. dan 
silakan diunggah ke bag. “Review” unt. tiap artikelnya 
atas nama Login Reviewer tsb. 

•  Jika Reviewer mereview via Email è silakan dokumen 
hasil review yang diemailkan tsb. diunggah ke bag. 
“Review” unt. tiap artikelnya atas nama Login Reviewer 
tsb. (minimal seperti ini) 

•  Jika mitra bebestari hanya mengomentari masalah ukuran 
font, layout, bahasa, dll yang bersifat tidak subtantif è 
Disarankan kpd Reviewer tersebut untuk mengomentari 
masalah Substansi artikel, bukan layout dan bahasa 



Petunjuk	Penulisan	bagi	Penulis	

PETUNJUK	PENULISAN	BAGI	PENULIS	(Harus	Lengkap)	



C.4.	Petunjuk	Penulisan		
bagi	Penulis	



CONTOH	PETUNJUK	UNTUK	PENULIS	
YANG	LENGKAP:		
h]p://ejournal.undip.ac.id/index.php/
teknik/pages/view/authorguide	



C.4.	Petunjuk	Penulisan		
bagi	Penulis	(Template	Penulisan)	



•  Volume dan nomor terbitan harus urut, tidak boleh 
melompat antar terbitan dan menggunakan angka Arab 

•  Satu Volume boleh habis dalam satu tahun atau lebih 
dari satu tahun (namun idealnya volume habis dalam 
satu tahun, ganti tahun ganti volume) 

•  Dalam satu volume harus berisi minimum dua 
nomor terbitan, misalnya: Volume 1 Nomor 1 Tahun 
2015 (Juni), Volume 1 Nomor 2 Tahun 2015 (Desember) 

•  Nomor halaman dalam satu volume harus habis 
(nomor 1 dan nomor 2 halaman berlanjut). Volume 
berikutnya halaman harus dimulai dari halaman satu 
lagi. 

•  Jumlah halaman minimum dalam satu volume tidak 
harus 200, yang diatur adalah jumlah artikel minimum 
per terbit adalah 5 artikel 

Keberkalaan	(best	pracIce)	



•  Di Table of Contents harus 
dicantumkan nomor halaman 
berapa hingga halaman berapa 
untuk tiap artikelnya 

•  Aktifkan fitur (nomor halaman ini) 
ini di Journal Management è 
Setup è Step 4 (Managing 
Journal) è 4.3 Identification of 
Journal Content 



Penyebarluasan	
Jumlah	Kunjungan	Unik	Pelanggan	



CONTOH UNIQUE  VISITORS STATISTICS 



PENGUNJUNG UNIK “JKAP” SUDAH BERNILAI “4” 

•  Berhak nilai: 4 



Penyebarluasan	
PENCANTUMAN	DI	PENGINDEKS	INTERNASIONAL	

BEREPUTASI	



PENGKATEGORISASIAN	PENGINDEKS	
BEREPUTASI	

•  Kelompok kategorisasi Pengindeks Bereputasi ini akan 
di-update secara kontinyu oleh Tim Nasional Akreditasi 
TBI: 

•  Pengindeks Bereputasi Tinggi (NILAI 5): Thomson 
Web of Science; SCOPUS; PubMed, dan/atau yang 
setara è tingkat kesulitan masuk tinggi 

•  Pengindeks Bereputasi Sedang (NILAI 3): CaBi; 
Chemical Abstract Services; EBSCO; DOAJ; dan/atau 
yang setara. è tingkat kesulitan masuk sedang 

•  Pengindeks Bereputasi Rendah (NILAI 1): Google 
Scholar; Portal Garuda; ISJD; dan/atau yang setara. è 
tingkat kesulitan masuk mudah 



•  Setiap Pengindeks harus 
dihubungkan dengan Profil 
Jurnal di lembaga 
pengindeks tersebut 

•  Jumlah Pengunjung yang 
tinggi bisa jadi akibat dari 
jumlah pengindeks yang 
banyak 

DAFTAR	PENGINDEKS	DI	PORTAL	E-JOURNAL	



Penyebarluasan	

Alamat/IdenItas	Unik	ArIkel	



H.3	Alamat/IdenItas	Unik	ArIkel	

•  Menda`arkan	DOI	melalui	CrossRef	(h]p://crossref.org)	
•  Biaya	Membership	per	tahun	275	USD/publisher	
•  Biaya	DOI	ArIkel:	1	USD	per	arIkel	seumur	hidup	
•  Gunakan	OPEN	JOURNAL	SYSTEM	versi	2.4.x	agar	DOI	bisa	

tampil	otomaIs	



Penampilan	



Substansi	ArIkel	

Distribusi	
Asal	

Penulis	

Jangan	
Pernah	
Terima	
ArIkel	di	
Luar	Scope	



•  Jurnal harus konsisten dengan Focus and Scope dan 
sesuai bidang ilmunya 

•  Masih banyak jurnal yang mau menerima artikel 
yang tidak sesuai Fokus dan Skop jurnal atau 
meluas ke bidang ilmu lain, hanya karena untuk 
memenuhi jadwal terbit. 

•  Pada Aspirasi Wawasan: Setiap terbit, jurnal 
sebaiknya diisi minimum oleh penulis-penulis dari 
berbagai institusi dan dari berbagai provinsi, jangan 
hanya dari satu institusi saja (40-60), bahkan lebih baik 
dari negara selain Indonesia 

•  Setiap terbit, jurnal sebaiknya jangan hanya diisi oleh 
penulis dari pengelola jurnal itu sendiri.  

•  Jurnal yang bersifat bunga rampai, akan lebih baik 
jika dipecah menjadi yang lebih spesifik, jika tidak, 
harus diisi artikel2 yang berkualitas baik 



D.1	Cakupan	keilmuan	è	Focus	and	Scope	sudah	ada,	dan	
sudah	terinci	dengan	baik	



Substansi	ArIkel	

Kepioniran/
Orisinalitas	

biasanya	di	bag.	
Pendahuluan	



•  Kepioneran suatu karya ilmiah atau orisinalitasnya, hanya 
dapat diketahui oleh Mitra Bebestari yang sesuai dengan 
bidang ilmunya è bisa dilihat dari state of the art di 
Pendahuluan 

•  Kepioneran artikel ilmiah: dilihat dari berkualitas atau 
tidaknya suatu artikel, misal dilihat di bag. Pendahuluan, 
seharusnya dilengkapi: state of the art penelitian 
sebelumnya yang mirip, perumusan masalah atau 
signifikansi kebaruan artikel, dan adanya tujuan penelitian/
artikel.  

•  Novelty atau Gap Analysis seharusnya terdiri dari: sisi penting 
dan tidaknya riset/artikel dan apakah sudah ada penelitian 
sebelumnya yang mirip (keunikan artikel ini)? 

•  Tidak lazim jika ada sub-bab “tinjauan pustaka”, “perumusan 
masalah”, “literature review” di dalam paper. Jika terpaksa ada 
sub-bab “Landasan Teori/Konsep”, pastikan hanya 
menampilkan konsep/teori terdahulu yang akan dipakai di 
pembahasan. 



Contoh	Orisinalitas	di	Pendahuluan	(paragraf	
terakhir	Pendahuluan)	



Bahkan	bisa	dipandu	di	Author	Guidelines	



•  Kepioneran artikel ilmiah: dilihat dari 
berkualitas atau tidaknya suatu artikel, 
misal dilihat di bag. Pendahuluan, 
seharusnya dilengkapi: state of the 
art penelitian sebelumnya yang 
mirip, perumusan masalah atau 
signifikansi kebaruan artikel, dan 
adanya tujuan penelitian/artikel.  

•  Dari segi “Kepioneran artikel 
ilmiah” JDM di bag. 
Pendahuluannya sudah 
mencantumkan state of the art 
penelitian-penelitian sebelumnya 
yang mirip untuk membuktikan atau 
sebagai dasar  bahwa penelitian 
tersebut mempunyai kontribusi baru 
dan penting. 



Substansi	ArIkel	

Gunakan	Profil	
Sitasi	di	Google	
Scholar	atau	

Scopus	

Pentingnya 
Daftar Pustaka 
dari Literatur 
Primer 



•  Dampak ilmiah atau jumlah sitasi atau jumlah rujukan dari 
jurnal lainnya harus disediakan informasinya oleh 
pengelola jurnal di halaman jurnal dalam bantuk 
screenshot atau capture atau link URL dari penyedia 
data (misalnya: Google Scholar, Scopus, atau lainnya) 

•  Dampak ilmiah atau jumlah sitasi atau jumlah rujukan dari 
jurnal lainnya dapat juga dihubungkan melalui alamat 
URL yang dapat diperiksa oleh Asesor secara daring, 
(misalnya: Google Scholar, Scopus, atau lainnya). 

•  Dampak ilmiah juga mempertimbangkan besarnya nilai 
h-index atau i10-index, untuk melihat distribusi sitasinya. 

•  Sumbangan nyata sebuah karya ilmiah atau jurnal  dapat 
juga dilihat dari banyaknya jumlah sitasi atau rujukan dari 
peneliti lainnya. 

•  Untuk sementara, jumlah sitasi (pada instrumen 
akreditasi) akan dipertimbangkan dalam bentuk jumlah 
total.  



D.5.	Contoh	BukI	Dampak	Ilmiah	atau	Sitasi	

•  Contoh: JKAP (Jurnal Kebijakan 
Administrasi Publik) sudah 
mempunyai Profil Sitasi di Google 
Scholar, dengan jumlah sitasi total: 
58, sehingga mempunyai nilai “5” 



Substansi	ArIkel	

Pustaka	10	
tahun	terakhir	



•  Di bagian Daftar Pustaka Acuan, perbandingan antara 
jumlah Sumber Acuan Primer dan jumlah Sumber 
Acuan Sekunder sebaiknya lebih dari 80% è nilai 
maks 3 

•  Yang termasuk Sumber Acuan Primer, antara lain: artikel 
di jurnal ilmiah, artikel di buku dari hasil penelitian, situs 
sejarah, artefak,  dan lain2 yang bersifat karya asli. 

•  Daftar Pustaka Acuan sebaiknya merupakan publikasi 
ilmiah 10 tahun terakhir, kecuali bidang-bidang ilmu 
tertentu è nilai maks 5 

•  Analisis dan Sintesis dapat dilihat dari mutu hasil dan 
pembahasannya, paling tidak memuat: what/how, why, 
dan what else. Tonjolkan ini di Petunjuk untuk Penulis. è 
nilai maks 3 

•  Kesimpulan harus benar-benar cukup menjawab tujuan 
penelitian. è nilai maks 3 



•  Pastikan di jurnal, artikel-artikelnya 
menggunakan Sumber Acuan Primer 
(misalnya dari jurnal ilmiah) 

•  Kebanyakan artikel-artikelnya masih 
belum menggunakan literatur primer 
sebagai acuan, dan 10 tahun terakhir, 
bahkan banyak rujukan dlm bentuk 
website. 



Substansi	ArIkel	

•  Analisis dan Sintesis dapat dilihat dari mutu “hasil dan 
pembahasannya”, misal: paling tidak memuat: what/how, 
why, dan what else. Pembahasan harus bersifat ilmiah. 

•  Tidak boleh ada sub-bab “tinjauan pustaka”, “perumusan 
masalah”, “literature review” di dalam paper. 

•  Kesimpulan harus benar-benar dan cukup menjawab 
tujuan penelitian. 

Pembahasan	

Simpulan	



Panduan	Results	and	Discussion	
•  (1)	(what)	apakah	data	yang	disajikan	telah	
diolah	(bukan	data	mentah),	dituangkan	dalam	
bentuk	tabel	atau	gambar	(pilih	salah	satu),	serta	
diberi	keterangan	yang	mudah	dipahami?;		

•  (2)	(why)	pada	bagian	pembahasan	terlihat	
adanya	kaitan	antara	hasil	yang	diperoleh	dan	
konsep	dasar	dan/atau	hipotesis?	Uji	
ketangguhan	aplikasi?	dll.	

•  (3)	(what	else)	apakah	ada	kesesuaian	atau	
pertentangan	dengan	hasil	peneliIan	orang	lain?;		

•  (4)	juga	disarankan	dituliskan	tentang	implikasi	
hasil	peneliIan	baik	teoreIs	maupun	penerapan?	



•  Pastikan di jurnal, bagian Hasil dan 
Pembahasan dari artikel-artikelnya 
harus mengandung unsur-unsur: 
How/what, why, dan what else….. 

•  Tidak boleh mensitasi dengan cara    
(...... dalam........) 



•  Pastikan di jurnal, bagian 
KESIMPULAN  hanya menjawab 
tujuan tulisan atau menjawab 
perumusan masalah.  

•  Di jurnal ini è kesimpulan masih 
terlalu panjang 



Gaya	Penulisan	

Abstrak	paling	Idak	
mengandung:	
tujuan,	metode	

singkat,	dan	hasil/
finding	



How	to	Write	ABSTRACT	
•  Focus	on	the	following	points:	

–  Purposes	and	hypothesis	
–  Methods:	parIcipant,	design,	measures,	and	procedure	
–  Results	and	Discussion/interpretaIon	of	results	
–  Short	conclusions	

•  Should	stand	alone	
•  Consider	it	the	adverIsement	of	your	arIcle	:	Should	tell	

the	prospecIve	reader	what	you	did	and	highlight	the	
key	findings.		

•  Avoid	using	technical	jargon	and	uncommon	
abbrevia4ons.	

•  You	must	be	accurate,	brief,	clear	and	specific:	Use	
words	which	reflect	the	precise	meaning	

•  Cites	no	references	
•  Follow	word	limitaIons	(50-300	words)	



Contoh	Abstrak	
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Kebahasaan	sesuai	
EYD;	Struktur	

kalimat;	paragraf,	dll.	



Front-Maeer	dan	Back-Maeer	
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•  Bagian jurnal /Article Section: Bagian Article dan 
Bagian Editorial  

•  Bagian Editorial – Front Matter: berisi: Halaman 
Cover, Focus & Scope; List of Indexing; Editorial 
Team; Preface; dan Table of Contents. 

•  Bagian Editorial – Back Matter: berisi: Author 
Guidelines; Reviewer Acknowledgement; Subject 
and Author Indexes; dan Back Cover. 

•  Kumpulkan masing-masing bagian tersebut dalam 
beberapa file saja, untuk menghemat biaya 
pemakaian DOI, dengan istilah: Front-matter, dan 
Back-Matter. 



Terima	kasih	
•  istadi@live.undip.ac.id	
•  h]p://training.bcrec.web.id	


