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MEMBACA: 

Menjadikan Manusia Seutuhnya

MENULIS: 

Menjadikan Manusia Tangguh

KONFERENSI: 

Menjadikan Manusia Siap Siaga

(Francia Bacon, 1561-1626)



KEWAJIBAN PUBLIKASI DI JURNAL

1. DOSEN

2. MAHASISWA
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Perubahan Paradigma Tatakelola

Terbitan Berkala Ilmiah

MEDIA 

CETAK

MEDIA 

DARING
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TELUSUR

ONLINE



Kategori Jurnal di Indonesia

JURNAL NASIONAL

JURNAL NASIONAL
TERAKREDITAS

JURNAL 
INTERNASIONAL

JURNAL 
INTERNASIONAL

BEREPUTASI

Menulis dan Publikasi di Jurnal (Andi M.)
6



Kategori Jurnal di Indonesia, ada 4 (1)
1.Jurnal Nasional

Jurnal nasional adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria berikut: 
1) Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan; 
2) Memiliki ISSN; 
3) Memiliki terbitan versi daring (online); 
4) Dikelola secara profesional: ketepatan keberkalaan, ketersediaan petunjuk penulisan, identitas

jurnal, dll.; 
5) Bertujuan menampung/mengomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah

dalam disiplin ilmu tertentu; 
6) Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang memiliki disiplin keilmuan yang relevan; 
7) Diterbitkan oleh penerbit, badan ilmiah, organisasi profesi, atau perguruan tinggi dengan unit-

unitnya; 
8) Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam

Bahasa Indonesia;
9) Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari sedikitnya 2 institusi yang berbeda; dan
10)Memunyai dewan editor/editor yang terdiri atas para ahli dalam bidangnya dan berasal dari

sedikitnya 2 institusi yang berbeda.
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Kategori Jurnal di Indonesia, ada 4 (2)

2. Jurnal Nasional Terakreditasi
Jurnal nasional terakreditasi adalah terbitan
berkala ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai
jurnal nasional dan mendapat status 
terakreditasi dari Kemenristek/BRIN dengan
masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. 
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Kategori Jurnal di Indonesia, ada 4 (3)
3. Jurnal Internasional

1) Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika
keilmuan; 

2) Memiliki ISSN; 
3) Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Arab, Rusia, dan

Tiongkok); 
4) Memiliki terbitan versi daring; 
5) Dikelola secara profesional; 
6) Dewan editor (editorial board) adalah pakar di bidangnya dan sedikitnya berasal dari

4 negara; 
7) Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu terbitan (issue) ditulis oleh penulis dari

berbagai negara;dan
8) Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari berbagai negara dalam setiap

terbitannya
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Kategori Jurnal di Indonesia, ada 4 (4)
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). 
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MYTHIS ABOUTWRITING
I need a window with an  

inspirational view (lake,  

beach etc.) to write

I need a complete plot of the  

paper/story before I begin  

writing

I only write when I am in the 

mood.

Write don’t Editor
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THE ‘WRITE’ORDER

Methods  

Results

Write during the  
research

Introduction

Discussion

Write after selecting  
target journal

Tittle  

Abstract

Writelast
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Pengembangan model IMRaD

 Judul (Title)

 Penulis (Authors)

 Abstrak (Abstract)

 Kata kunci (Keywords)

 Pengenalan (Introduction)

 Metodologi (Methods)

 Hasil (Results)

 Pembahasan (Discussion)

 Rujukan (References)

 Penghargaan

(Acknowledgments)

KOMPONEN-KOMPONEN MANUSKRIP
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 Judul adalah bagian pertama yang akan 

dilihat dan penentu  “nasib” artikel

 Pilih yang menarik perhatian

 Menggambarkan secara akurat isi

manuskrip

 Membuat orang ingin membaca lebih jauh.

TITLE

Menulis dan Publikasi di Jurnal (Andi M.) 15



 Judul yang efektif:

 Menyampaikan topik utama penelitian

 Menyoroti pentingnya penelitian

 Ringkas

 Menarik pembaca

 Kata-kata yang “searchable”

 Kata pertama adalah kata yang paling

penting

 Bisa ditentukan sebelum atau sesudah 

manuskrip ditulis

 Judul bukan kalimat, tidak ada titik setelah

judul

TITLE
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Kebanyakan pembaca akan melihat pada bagian
ini setelah judul

Harus bisa 'berdiri sendiri'

Ringkasan penelitian dan kesimpulan yang akurat

Nyatakan arti dan pentingnya riset yang telah

dilakukan

Abstrak berisi hasil atau penemuan penting

Terstruktur atau tidak terstruktur? Pastikan 

mengikuti “Guide for Authors” untuk persyaratan 

khusus setiap jurnal

ABSTRACT
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Ringkas

Sebutkan tujuan dan ruang lingkup

penelitian /   investigasi (I)

Jelaskan metode yang digunakan (M)

Ringkaskan hasilnya (R)

Nyatakan kesimpulan utama (D)

Hindari singkatan kecuali jika perlu

Hindari mencantumkan referensi

Abstrak yang baik….
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Pilih kata kunci yang sesuai untuk

tujuan  pengindeksan → Sitasi

Gunakan kata kunci dan terminologi

utama  dari literatur dan database

Hindari istilah umum

Beberapa jurnal tidak mengizinkan 

kata  kunci yang terdapat pada judul

KEYWORDS
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• Introduction - berisi penelitian sebelumnya

yang  relevan dan tujuan dari kajian

saat ini

• Methods - menjelaskan metode preparasi 

dan teknik  karakterisasi

• Results and Discussion - membahas hasil utama

• References - daftar referensi terkait.

Sebaiknya  proporsional dengan 

panjang manuskrip

MAIN TEXT(IMRAD)
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What question (problem) wasstudied?

Jawaban pertanyaan ini adalah isi pada Introduction

 Latar belakang / perspektif

 Tinjauan Literatur Singkat

 Alasan yang menuntun ke penelitian saat ini

 Pernyataan tujuan

 Gunakan present tense untuk pengetahuan yang

sudah mapan

 Kutip artikel terbaru dari jurnal target artikel yang

ditulis

INTRODUCTION
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Jelaskan metode preparasi dan teknik 

karakterisasi  Metode dijelaskan dalam

bentuk kalimat Past Tense

Jadikan ringkas, tapi tetap akurat seperti unit

ukuran, volume,  replikasi, teknik pengerjaan

Metode baru harus dijelaskan secara rinci agar

peneliti lain  bisa mereproduksi percobaan

Metode yang sudah mapan bisa dijelaskan

dengan menulis rujukan

MATERIALS ANDMETHODS
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 Rangkai hasil penelitian berdasarkan urutan logis

untuk  membentuk sebuah 'cerita'

 Gunakan sub judul

 Gunakan kalimat Past Tense untuk menggambarkan 

hasilnya  Jika merujuk kepada angka dan table,

gunakan kalimat Present Tense

 Tujukkan fakta/data, JANGAN diskusikan hasilnya

 Penggunaan Tabel dan Angka

 JANGAN duplikat data yang sama dalam gambar,

tabel dan teks

RESULTS
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DISCUSSION
Apa arti hasil kajian dan apa implikasinya?

Jawaban atas pertanyaan ini adalah dalam Diskusi

 Bagian tersulit bagi kebanyakan penulis  

Tunjukkan/jelaskan dasar, hubungan dan  

generalisasi yang ditunjukkan oleh hasil 

kajian  Ringkaskan dan diskusikan hasil 

kajian - JANGAN  hanya mengulanginya

 Bentuk Past tense untuk menggambarkan hasilnya

 Bentuk Present tense untuk menggambarkan
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 Menjawab pertanyaan

penelitian  (Research question)

 Sajikan hasil kajian utama

terlebih  dahulu

 Berikan kesimpulan, 

berdasarkan hasil  kajian

Discussion
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 Interpretasikan hasil kajian

 1 paragraf per ide

 Apa yang ditunjukkan oleh pengamatan / hasil

kajian?

 Apakah ada hasil dari penelitian sebelumnya

yang  relevan dengan hasil kajian?

 Bandingkan dengan kajian orang lain

 Sama atau berbeda?

 Apa alasannya?

Discussion
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 Jika ada hasil yang meragukan dan berbeda

dengan peneliti yang  lain, tampilkan secara

objektif

 Jelaskan penemuan tak terduga dengan

kemampuan terbaik

 Jelaskan limit/kekurangan kajian, Ini akan

memberi kredibilitas pada  manuskrip

Discussion
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 Boleh dimasukkan dalam bagian

terakhir dari diskusi

 Tuliskan fakta terpinting, agar editor

dan reviewer  tidak ada sebab untuk

menolak manuskrip

 Biasanya tidak ada referensi

 Nyatakan kemungkinan aplikasi, 

implikasi dan  spekulasi, jika sesuai

 Beri saran untuk penelitian selanjutnya,

jika perlu

CONCLUSIONS
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PASTIKAN format rujukan mematuhi “Guide for

Authors” dari jurnal target

Pemformatan diperlukan untuk rujukan di

dalam teks dan di bagian  daftar referensi

Gunakan software manajemen referensi

(RefWorks, Mendeley, EndNote,  Zotero, Papers)

REFERENCES
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TATA KELOLA JURNAL ILMIAHTERIMA KASIH


