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Bagi sivitas akademika, terutama dosen dan 

mahasiswa pada setiap perguruan tinggi, 

tersedianya media komunikasi ilmiah berupa 

jurnal ilmiah merupakan conditio sine qua non. 

Sudah barang tentu jurnal sebagai salah satu 

wadah untuk mendesiminasikan berbagai hasil 

temuan ilmiah, baik di antara sesama anggota 

sivitas akademika maupun kepada khalayak luas

sebagai stakeholders perguruan tinggi. Tanpa itu 

maka misi perguruan tinggi
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1. JURNAL BUNGA RAMPAI

Adalah jurnal yang di dalamnya berisi berbagai macam ilmu

baik yang berupa IPTEK keras maupun IPTEK lunak.

Penuangan kedua jenis IPTEK itu dilakukan dalam satu

wadah, bahkan diisi dengan "pidato-pidato", namun

demikian pencantuman manajemen redakturnya kurang

profesional.

2. JURNAL DALAM BIDANG SEJENIS

jurnal yang memuat artikel dalam bidang sejenis.

Contoh : Hukum, Kedokteran, Peternakan, Ekonomi, dsb.

3. JURNAL PROFESI KEILMUAN

Jurnal ini lebih diutamakan karena akan lebih mudah

membantu masyarakat dalam penelusuran informasi ilmiah

dalam bidang tertentu. Contoh jurnal ini antara lain Jurnal

Fitopatologi, Jurnal Hukum, Bisnis, Geologi, dsb.
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TIGA JENIS JURNAL YANG BERKEMBANG 

DIMASYARAKAT ILMIAH



1. bertujuan untuk menampung/ mengkomunikasikan

hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dan

disiplin ilmu pengetahuan tertentu;

2. diterbitkan oleh badan ilmiah/organisasi/ perguruan

tinggi dengan unit- unitnya;

3. ditujukan kepada masyarakat ilmiah/ peneliti yang

mempunyai disiplin keilmuan yang relevan;

4. mempunyai Dewan Redaksi yang terdiri dari para ahli

dalam bidangnya;

5. mempunyai ISSN (International Standard Serial

Number);

6. diedarkan secara nasional.
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KRITERIUM MAJALAH ILMIAH YANG DAPAT 

DIAKUI OLEH KEMENDIKBUD



Untuk mendapatkan akreditasi suatu jurnal diperguruan

tinggi perlu didaftarkan ke Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan

Tinggi (Ditjen Dikti) c.q, DP2M

Pengakuan suatu jurnal dipertimbangkan berdasarkan

kriterium antara lain:

keteraturan terbit,

keajegan format,

dewan redaksi,

minimal enam kali terbit,

spesifikasi keilmuan,

sasaran atau target, dan lain-lain.
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 Sering terbitnya TERLAMBAT sehingga

arti makalah menjadi kadaluwarsa.

 Kekurangan dana sehingga tidak terbit.

 Panitia sudah bubar sehingga data-data

selama persidangan tidak akurat lagi

dan sulitnya koordinasi.

 Alasan teknis lainnya.
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BEBERAPA PERMASALAHAN SERING MUNCUL 

DALAM PEMBUATAN SUATU JURNAL 



PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH

Jurnal ilmiah dapat diterbitkan oleh asosiasi

profesi, lembaga riset, universitas maupun

penerbit, dengan lingkup yang sebaiknya

cukup spesifik. Pengelola jurnal terdiri dari

Ketua dewan redaksi, anggota dewan redaksi,

serta redaksi pelaksana jurnal.
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1. SUMBER PENDANAAN

lembaga yang akan menerbitkan jurnal sebaiknya

telah mengalokasikan dana dari anggaran

tahunannya sehingga jurnal dapat terbit secara

reguler terhambat masalah pendanaan.
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HAL MENDASAR YANG PERLU 

DIPERHATIKAN DALAM PENGELOLAAN 

JURNAL ILMIAH



2. PENGHIMPUNAN ARTIKEL

Jurnal yang baru terbit seringkali terhambat

regularitasnya karena kurangnya artikel yang masuk.

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk

menghimpun artikel adalah dengan cara:

 Mengundang peserta seminar atau konferensi ilmiah

untuk memasukan makalahnya.

 Menginformasikan Call for Paper.

 Mengundang mahasiswa S2 maupun S3 untuk

memasukan makalahnya di jurnal.

 Pada dasarnya, jurnal yang telah memiliki image 

yang baik tidak akan kekurangan makalah...

.
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Lanjutan



3. PENDISTRIBUSIAN JURNAL

Jurnal yang telah diterbitkan perlu

didistribusikan agar dapat dibaca oleh orang

lain.

Salah satu cara untuk mendistribusikan adalah

dengan MENYEBARKAN ke Lembaga-lembaga

Penelitian serta Perpustakaan Universitas/

Lembaga Pemerintah yang bidangnya terkait,

baik di dalam maupun di luar negeri sehingga

dapat memenuhi persyaratan akreditasi

sebanyak minimal 300 eksemplar
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Lanjutan



1. Mendefinisikan Nama Jurnal

2. Menyusun anggota dewan redaksi yang terdiri dari para ahli

di bidang yang sesuai dengan lingkup jurnal

3. Menunjuk Ketua Dewan Redaksi

4. Menyusun aturan penulisan, proses evaluasi, serta desain

sampul depan jurnal

5. Menyiapkan makalah untuk penerbitan perdana
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PENERBITAN JURNAL BARU

Proses awal penerbitan jurnal 



6. Mengajukan Permohonan nomor ISSN ke Pusat Dokumentasi dan

Informasi Ilmiah (PDII), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

(LIPI), dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan, yaitu:

 Melampirkan halaman editorial jurnal yang memuat nama Ketua

dan anggota dewan redaksi, penerbit, serta informasi untuk

penulis

 Melampirkan Daftar isi dari terbitan pertama

 Mengisi Formulir Isian Data Bibliografi Majalah

 Mengisi Formulir Evaluasi ISSN

 Membayar biaya administrasi

Jurnal yang telah mendapatkan nomor ISSN akan diberi barcode

yang harus dimunculkan di halaman sampul jurnal.

7. Setelah jurnal diterbitkan, jurnal memiliki kewajiban untuk

mengirimkan copy jurnal ke PDII LIPI, juga ke Perpustakaan

Nasional.
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Lanjutan



1. Pengumpulan makalah.

2. Proses evaluasi makalah oleh reviewer yang

ditunjuk.

3. Proses revisi makalah.

4. Pengeditan makalah yang telah dinyatakan

Accepted.

5. Pengiriman hasil penyuntingan makalah kepada

penulis untuk dilakukan proof read.

6. Permintaan Assignment of Copyright dari penulis.

7. Penerbitan jurnal ilmiah.
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PROSES PENERBITAN JURNAL ILMIAH



Akreditasi Jurnal Ilmiah diberikan oleh

Direktorat Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi (DP2M DIKTI)

sehingga pengajuan akreditasi pun

dilakukan sesuai panduan yang diberikan

oleh DP2M DIKTI.
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PENGAJUAN AKREDITASI 

JURNAL ILMIAH



Berkala yang diajukan untuk diakreditasi harus memenuhi persyaratan :

1. Berkala harus bersifat ilmiah, artinya memuat artikel yang secara nyata

mengandung data dan informasi yang memajukan pengetahuan, ilmu, dan

teknologi.

2. Berkala diterbitkan oleh perguruan tinggi, lembaga ilmiah, dan organisasi

profesi ilmiah.

3. Berkala telah terbit minimal 6 kali (3 tahun jika terbit 2 kali per tahun, 2 tahun

bila terbit 3 kali) berturutan, terhitung mundur mulai tanggal atau bulan

pengajuan akreditasi.

4. Frekuensi penerbitan berkala ilmiah minimal 2 kali dalam satu tahun secara

teratur.

5. Jumlah tiras tiap kali penerbitan minimal 300 eksemplar.

6. Jumlah artikel setiap terbit sekurang-kurangnya 5 artikel, kecuali jika

berbentuk monograf.

7. Akreditasi ulang diajukan 6 bulan sebelum habis masa akreditasi.

8. Berkala yang gagal mendapatkan akreditasi atau yang ingin menaikkan

peringkatnya diperbolehkan mengajukan lagi paling cepat setelah 2 tahun.
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TATA CARA EVALUASI
A. KRITERIA ELIGIBILITAS/KELAYAKAN BERKALA



1. Pengajuan usulan akreditasi disampaikan oleh ketua dewan

redaksi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi u.p. Direktur

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Ketua dewan redaksi/pengelola berkala yang mengajukan

akreditasi diwajibkan mengisi:

a. Formulir Isian Pengajuan Akreditasi

b. Formulir Biodata Dewan Editor, minimal 5 orang anggota 

c. Formulir Evaluasi Diri

3. Ketiga formulir tersebut masing-masing rangkap tiga.

4. Menyerahkan contoh setiap nomor penerbitan (6 Nomor) selama 

dua atau tiga tahun terakhir, masing-masing  3 eksemplar.

5. Apabila persyaratan yang tercantum pada butir 2 dan 3 tidak

lengkap usulan tersebut tidak akan ditindaklanjuti.
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B. PROSEDUR PENGAJUAN



1. Kelengkapan persyaratan administrasi diperiksa oleh Sekretariat

DP2M, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

2. Evaluasi berkala ilmiah dilakukan oleh Tim Penilai Ditjen Dikti yang

bersertifikasi. Penilaian dilakukan oleh penilai yang sesuai bidang

kompetensinya dengan bidang ilmu berkala.

3. Setiap berkala dinilai oleh sekurang-kurangnya dua orang penilai

dengan menggunakan instrumen penilaian yang telah

ditetapkan.

4. Pengambilan keputusan hasil penilaian dilakukan secara bertahap.

Dalam sidang pleno para penilai menyampaikan hasil penilaiannya,

yang kemudian akan diselaraskan oleh komisi penyelaras.

Selanjutnya komisi penyelaras menyampaikan rekomendasi

kepada Dirjen Dikti melalui Direktur P2M untuk menerbitkan Surat

Keputusan Akreditasi.

5. Direktur Jenderal menerbitkan Surat Keputusan Akreditasi dan

Sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur P2M.

17www.jamalwiwoho.com

C. MEKANISME PENILAIAN



Saat ini Dikti menerapkan sistem penilaian 

yang cukup ketat untuk menetapkan suatu 

jurnal terakreditasi atau tidak.

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar dapat 

terakreditasi tentu saja dengan memenuhi 

berbagai kriteria penilaian yang ada di 

dalam panduan akreditasi jurnal ilmiah 

yang dikeluarkan oleh Dikti. 

18www.jamalwiwoho.com

KIAT-KIAT UNTUK TERAKREDITASI



1. KETERLIBATAN MITRA BESTARI, yaitu penelaah jurnal yang

bukan merupakan anggota dewan redaksi.

2. PROSES EVALUASI YANG KETAT, sehingga makalah yang

dihasilkan pun secara substansi memiliki kualitas yang baik dan

berdampak tinggi pada kemajuan ilmu dan teknologi.

3. KEKONSISTENAN FORMAT DAN PENAMPILAN, yaitu jurnal

dicetak dengan format yang seragam. Dalam hal ini, dituntut

adanya konsistensi dalam hal sistematika dan penomoran bab

dan sub bab, nama dan alamat penulis, sitasi, penulisan

referensi, tabel dan gambar, caption tabel dan gambar, penulisan

dan penomoran persamaan matematika (equation), penempatan

gambar, penomoran halaman, serta penulisan istilah. Dari segi

tampilan, desain cover jurnal harus konsisten dan mempunyai ciri

khas. Selain itu, ketebalan jurnal pun harus konsisten.

19www.jamalwiwoho.com

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

AGAR DAPAT TERAKREDITASI



4. KELENGKAPAN LAIN, yaitu pemuatan halaman editorial,

informasi untuk penulis, daftar isi, indeks subjek dan

indeks pengarang, ISSN (dan barcodenya), abstrak dan

kata kunci makalah.

5. REGULARITAS PENERBITAN, yaitu jurnal diterbitkan

sesuai jadwal yang telah direncanakan dan diterbitkan

secara rutin

6. DISTRIBUSI JURNAL, yaitu mendistribusikan jurnal

sehingga dapat dibaca oleh orang lain, termasuk

kewajiban mengirimkan jurnal ke PDII LIPI dan juga ke

Perpustakaan Nasional. Dalam hal ini, bukti pengiriman

perlu diarsipkan untuk kelengkapan pengajuan akreditasi.
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Lanjutan



1. Bahasa yang digunakan adalah bahasa PBB (Inggris, Perancis,

Spanyol, Arab, Cina)

2. Pengelolaan naskah sedemikian rupa sehingga naskah yang diterima

cepat terbit (rapid review) dan ada keteraturan terbit

3. Jurnal berkualitas (prestisius), bisa dilihat dari daftar penelaah

naskahnya dan Editorial Board-nya yaitu pakar di bidangnya dalam dan

luar negeri.

4. Dibaca oleh banyak orang di bidangnya, bisa dilihat dari

distribusi/peredarannya (circulation).

5. Menjadi acuan bagi banyak peneliti (citation).

6. Tercantum dalam Current Content dan sejenisnya (di PDII ada juga

majalah abstrak yang disebut Fokus, tapi berbahasa Indonesia).

7. Artikel yang dimuat berkualitas, bisa dilihat dari kemutakhiran topik dan

daftar acuannya.

8. Penyumbang artikel/naskah berasal dari banyak negara
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KRITERIA JURNAL INTERNASIONAL DIKTI



9. Penelaah berasal dari banyak negara yang terkemuka di bidangnya.

10. Menawarkan off-prints/reprints.

11. Terbit teratur sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

12. Penerbitan jurnal tidak terkendala oleh dana.

13. Bukan jurnal Jurusan, Fakultas, Universitas atau Lembaga yang

mencerminkan derajat kelokalan. Seyogyanya diterbitkan oleh

himpunan profesi.

14. Memberi kesempatan penulis artikel membaca contoh cetak

15. Artikel yang dominan (kalau bisa > 80%), berupa artikel orisinil (hasil

penelitian), bukan sekadar review atau ulasan.

16. Kadar sumber acuan primer >80%, derajat kemutakhiran acuan >80%.

17. Tersedia Indeks di setiap volume.

18. Ketersediaan naskah tidak menjadi masalah. Angka penolakan ± 60%
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Lanjutan



Untuk lebih memperluas pembaca jurnal, 

sebaiknya jurnal ilmiah membuat sebuah

website yang menampilkan artikel-artikel yang 

telah diterbitkan di dalam jurnal ilmiah

tersebut. 

Artikel dapat didownload secara bebas (free) 

oleh pembaca atau juga dapat dipublikasikan

di web secara berbayar. Lebih luas lagi, 

website jurnal dapat pula digunakan sebagai

sarana untuk proses submit dan review

makalah secara online
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PENGEMBANGAN WEBSITE JURNAL



1. Mendefinisikan proses bisnis (flow chart) pengelolaan jurnal ilmiah,

mulai dari proses submit, penunjukkan reviewer, proses review,

pengiriman hasil review, proses penerimaan hasil revisi makalah,

proses pengambilan keputusan, penyuntingan, proof read, serta proses

publikasi makalah

2. Mendefinisikan user yang akan menggunakan fasilitas website tersebut

3. Menunjuk programmer untuk membuatkan sistem informasi

pengelolaan jurnal ilmiah

4. Melakukan uji coba di depan dewan redaksi secara berulang-ulang

5. Melakukan perbaikan fitur-fitur yang masih kurang sempurna

6. Menyiapkan server untuk menyimpan database website tersebut

7. Mempublikasikan website.
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LANGKAH- LANGKAH DALAM PEMBUATAN WEBSITE JURNAL ILMIAH 



1. Penyunting (Editor) adalah orang yang mengatur, memperbaiki, merevisi,

mengubah isi dan gaya naskah orang diselaraskan dan disesuaikan

dengan suatu pola penyajian yang dibakukan untuk kemudian

dihidangkan ke khalayak umum, sebagai bentuk dakwah ilmiah dan

promosi lembaga.

2. Modal yang harus dimiliki seorang Penyunting adalah :

 Kemauan

 Kejujuran

 Waktu

 Iktikad

 Kemampuan

 disiplin kerja

 Peralatan

3. Penyunting berfungsi sebagai penghubung antara penulis dan pembaca.

sehingga kaitan penulis, penyunting dan pembaca harus tersambungkan

oleh saluran selaras yang akrap dan terbuka, karena memiliki satu

bahasa, satu nada, satu satu gelombang, satu frekuensi dan satu tujuan.
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PERAN EDITOR DALAM JURNAL



4. Menjadi hak penyunting untuk menentukan kebijakan terkait :

 gaya dan format jurnal (Standar Internasional sebenarnya A4, 2 kolom)

 tingkat keteknisan isi (struktur section dan apa-apa yang harus

dituliskan)

 bentuk dan perwajahan (misal: layout header & footer dll.)

 ukuran pangkas serta tebal terbitan dan jilid (jumlah makalah yang

diterima disetiap nomor terbitan)

 keberkalaan ( 3 kali setahun, 4 kali per pertahun, 6 kali pertahun ......)

5. Berdasarkan point 4, Penyunting mempunyai kewajiban untuk terus

menjaga kemantapan dan ketaatasasan kebijakan di atas secara mutlak

6. Penyunting hanya bertanggungjawab pada isi dan pengolahan naskah

sampai diterbitkannya sesuai gaya dan format yang dibakukan ( kecuali

ditentukan secara khusus). Bukan kewajiban dan tanggung jawab

penynting untuk menangani masalah pendanaan, ketatausahaan, dan

penyebarluasan (distribusi). Penyunting memang hanya

bertanggungjawab pada isi dan bukan pada produksi ataupun pemasaran

bahan yang akan diterbitkan. Ini secara idealnya
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Lanjutan



1. Tujuan utama pekerjaan seorang penyunting adalah

mengolah naskah hingga layak sesuai dengan terbit sesuai

patokan pembakuan yang digariskan dan dipersyaratkan.

2. Penyunting harus memiliki pikiran terbuka terhadap

pendapat-pendapat baru yang mungkin bertentangan

dengan pendapat yang dianut umum. Disinilah penyunting

penting untuk menentukan dan berkomunikasi dengan

penelaahan/reviewer/mitra bestari, sehingga nantinya adil

didalam memutuskan diterima/ditolaknya suatu naskah.

3. Penyunting tidak boleh memenangkan pendapatnya sendiri,

pendapat temannya, atau pendapat penulis yang

disenanginya ( HARUS ADIL DAN BIJAK), sehingga tidak

akan terjadi pilih kasih berdasarkan hal-hal yang tidak ada

kaitannya dengan isi teknis suatu naskah. Ini memang kode

etik yang berat, apalagi pada kerabat dan kolega satu

institusi.
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KODE ETIK CARA BEKERJA DAN 

BERSIKAP SEORANG PENYUNTING 



4. Merupakan tindakan kriminal, jika seorang

penyunting mendiamkan suatu naskah atau

menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari

naskah tersebut, lalu menerbitkan tulisan serupa

atas namanya sendiri, baru kemudian menolak

makalah tersebut.

5. Penyunting harus merahasiakan hasil temuan yang

terdapat dalam naskah agar gagasan, pendekatan,

metode, hasil penemuan dan simpulannya tidak

sampai disadap orang lain (sebelum benar-benar

diterima untuk publikasi).
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Lanjutan



6. Penyunting harus mengikuti disiplin waktu yang ketat

dalam mengolah naskah dan menjadwalkan penerbitan

agar tidak merugikan orang lain karena prioritas

penemuan , kemutakhiran data, kemajuan promosi dll.

7. Penyunting harus jujur pada dirinya sendiri. Kalau tidak

mampu menilai suatu naskah harap menahan diri untuk

tidak memberi petunjuk yang salah kepada Penulis.

8. Kewenangan besar yang dimiliki penyunting untuk

menangani dan menyiapkan naskah untuk diterbitkan

semata-mata ditujukan untuk melancarkan arus

informasi guna memajukan ilmu dan bukan untuk

disalahgunakan buat maksud-maksud lain.
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Lanjutan



9. Harus selalu diingat bahwa Penyunting hanya

bertanggungjawa pada bentuk formal penerbitan dan

bahwa hanya pengaranglah yang bertanggungjawab

atas isi dan segala pernyataan dalam setiap tulisan.

10. Kegiatan penyuntingan bersifat anonim dan secara

resmi penyunting tidak berhak atas kredit apapun dari

sesuatu karya yang diterbitkan, kecuali hak atas kredit

kepenyuntingan keseleruhuan penerbitan.

11. Penyunting bertindak sebaik-baiknya sesuai dengan

apa yang diketahui, sesuai dengan apada yang

diyakini, dan sesuai dengan kemampuan yang

dimilikinya.
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Lanjutan



12. Penyunting berkewajiban memberi surat tanda tibanya

suatu naskah, disusul dengan pemberitahuan segera

sesudah naskah diputuskan diterima, disarankan

diperbaiki, atau ditolak oleh sidang penyunting.

13. Dalam menelaah dan mengevaluasi naskah, penyunting

tidak cukup hanya menyatakan naskah ini terlalu panjang,

tanpa menunjukkan bagian yang harus dibuang atau yang

perlu ditambah penekanan perluasan.

14. Sekalipun gaya penulis tidak berkenan pada selera

penyunting, jika maksud penulis sudah jelas, dan

sekalipun penulis penyunting, sdh dan teksnya tidak

bertele-tele ataupun tidak samar membingungkan, dan

penyajiannya sejalan dengan gaya selingkungan majalah,

penyunting berkewajiban membiarkan gaya orang lain.
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Lanjutan



15. Penyunting tidak dibenarkan mengubah karya

seorang penulis untuk menyesuaikannya dengan

gaya kalimat penyunting semata-mata, sebab

perubahan naskah yang disarankan haruslah

merupakan perbaikan nyata dalam ketepatan,

kejelasan dan keringkasan. Karenanya editor

yang berpengalaman sangat diperlukan untuk

tumbuh kembang suatu jurnal.

16. Penyunting harus ingat bahwa setiap perubahan

dan perbaikan akan membuka peluang terjadinya

kesalahan atau pernyataan keliru yang mungkin

tidak dimaksudkan oleh penulisnya.
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Lanjutan



18. Penyunting dituntut agar setiap kali

meloloskan suatu naskah untuk diterbitkan,

terutama yang meragukan mutu dan

kualitasnya agar selalu menanyakan pada

dirinya sendiri secara jujur “ bersediakah

namanya muncul sebagai Penulis pada

karangan seperti itu????”
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Lanjutan
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