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Potret: Kualitas Substansi
Artikel di Jurnal Nasional

• Topik penelitian memiliki banyak kesamaan dan 
artikel sejenis mudah ditemukan.

• Referensi perlu lebih diperkuat dari sumber
primer yang mutakhir.

• Kurang kuat dalam menyajikan gap analisis yang 
menjadikan arah kebaharuan artikel kurang fokus.

• Kesamaan dalam metode penelitian (setidaknya
instrumen memiliki spesifikasi tersendiri).

• Penyajian hasil yang perlu lebih menarik dan sesuai
kaidah penulisan.

• Sitasi di pembahasan perlu diperkuat untuk
membandingkan temuan.

• Simpulan yang lebih konseptual lagi.

• Referensi artikel diperkuat sumber primer.



Potret: Review Artikel
oleh Reviewer Jurnal
di Indonesia

• Masih sering lupa dengan
panduan penulisan artikel.

• Kadang masih sedikit komentar
yang diberikan.

• Kadang memberikan vonis pada 
bagian-bagian isi artikel tetapi
kurang memberi penjelasan.

• Sering dalam kalimat tanya ketika
memberikan komentar isi artikel.

• Mengomentari banyak hal tentang
kelengkapan isi artikel.





Permasalahan utama
pengelolaan jurnal ilmiah
di Indonesia

Ø Belum menerapkan manajemen jurnal
ilmiah secara daring (online) penuh;

Ø Proses pengelolaan artikel belum
menerapkan standar artikel ilmiah;

Ø Kualitas penerbitan jurnal ilmiah
sebagian besar masih kurang baik; dan

Ø Pengendalian kualitas substansi artikel.



Kriteria penilaian
substansi artikel jurnal
ilmiah

Cakupan Keilmuan
ü Konsisten sesuai dengan fokus dan skop;
ü Jurnal ilmiah yang menggunakan pendekatan antar disiplin ilmu

bukan merupakan jurnal ilmiah bunga rampai;
ü Jurnal ilmiah dikategorisasikan sebagai bunga rampai apabila

memuat artikel artikel dari bidang ilmu yang tidak berkaitan.

Indikator Nilai

Semua (100%) artikel sesuai dengan fokus dan skop jurnal 4

Sebagian artikel kurang sesuai dengan fokus dan skop jurnal 3

Sebagian besar artikel dari berbagai bidang ilmu tidak sejenis
atau bunga rampai

1



• Diukur dari persentase distribusi asal penulis (negara atau
institusi) yang diperhitungan rerata dari artikel-artikel terbitan
per tahun; dan

• Artikel-artikel jurnal yang ditulis merupakan kolaborasi antar
negara sebaiknya diprioritaskan.

Indikator Nilai

Distribusi asal penulislebih dari 5 negara (rerata pertahun) 8

Distribusi asal penulis dari 3 hingga 5 negara (rerata pertahun) 6

Distribusi asal penulis dari 2 negara (rerata pertahun) 3

Distribusi asal penulis dari 1 negara (rerata pertahun) 1

Aspirasi Wawasan



• Kepioniran isi jurnal ilmiah ditentukan oleh 
kemutakhiran;

• Kejelasan analisis kesenjangan berdasarkan
state of the art menjadi hal penting untuk
menunjukkan orisinalitas atau kepioniran
ilmiah; dan

• Artikel ulasan (review) bersifat komprehensif
dari aspek fokus kajian dan aspek literatur
yang dirujuk, disarankan ada bagian
kontribusi asli dari penulis.

Indikator Nilai

Memuat artikel yang berisi karya orisinal
danmemberikan kontribusi kebaruan
ilmiah sangattinggi

6

Memuat artikel yang berisi karya orisinal
danmemberikan kontribusi kebaruan
ilmiah tinggi

4

Memuat artikel yang berisi karya orisinal
danmemberikan kontribusi kebaruan
ilmiah cukup

2

Memuat artikel yang berisi karya kurang 
orisinal dan kurangmemberikan 
kontribusi kebaruan ilmiah

0,5

Kepioniran Ilmiah/Orisinalitas Karya



Indikator Nilai

Sangat nyata 1

Nyata 0,5

Kurang nyata 0

Makna Sumbangan bagi Kemajuan Ilmu

mempunyai 
kontribusi 

menyelesaikan 
permasalahan 

bangsa.

membesarkan 
nama penulis 
yang sudah 
ditampung 

hasil karyanya.



• Diukur dari tingginya frekuensi pengacuan terhadap tulisan yang dimuatnya;
• Perannya sebagai pemacu kegiatan penelitian berikutnya; dan

• Dampak Ilmiah diperhitungkan berdasarkan data jumlah sitasi jurnal 3 (tiga) tahun terakhir.

Dampak Ilmiah

Indikator Nilai

Jumlah sitasi 3 tahun terakhir: >30 8

Jumlah sitasi 3 tahun terakhir: 15-30 6

Jumlah sitasi 3 tahun terakhir: 8-14 4

Jumlah sitasi 3 tahun terakhir: 3-7 2

Jumlah sitasi 3 tahun terakhir: 1-2 1



Nisbah Sumber Acuan Primer Berbanding Sumber Lainnya

• Bentuk persentase literatur primer 
dari total rujukan di daftar pustaka;
• Sumber acuan primer meliputi: 

artikel dalam jurnal ilmiah, 
prosiding, disertasi, tesis, buku
yang berisi hasil penelitian yang 
merupakan hasil penelitian
langsung, bukan hanya hasil-hasil
kompilasi dari literatur primer.

Indikator Nilai

> 80 % darijumlah daftarrujukan 3

40-80 % darijumlah daftarrujukan 2

< 40 % darijumlah daftarrujukan 1



Derajat Kemutakhiran Pustaka Acuan

• Melihat proporsi terbitan 10 
(sepuluh) tahun terakhir (kecuali
bidang-bidang tertentu yang 
tidak banyak pembaruan);
• Pengacuan pada tulisan sendiri

(self-citation) yang terlalu
banyak dapat mengurangi nilai
jurnal ilmiah.

Indikator Nilai

> 80 % dari jumlah daftar rujukan 3

40-80 % dari jumlah daftar rujukan 2

< 40 % dari jumlah daftar rujukan 1



Analisis & 
Sintesis

• Deskripsi temuan karya yang membahas secara tajam
dilengkapi dengan fakta yang jelas;

• Keterkaitannya dengan konsep/teori sebelumnya atau
kedalaman interpretasi hasil temuan;

• Membandingkan secara kritis dengan karya orang lain, dan 
• Menguatkan/mengoreksi temuan sebelumnya.

Indikator Nilai

Sangat baik dan sangatmendalam 5

Cukup baik dan cukup mendalam 3

Kurang baik dan kurangmendalam 1



• Sesuai dengan tujuan penelitiannya;
• Temuan baru dapat berupa teori, 

postulat, rumus, kaidah, metode, 
model, prototipe, atau yang setara;
dan
• Simpulan harus ditunjang oleh data 

hasil penelitian yang mencukupi.

Penyimpulan

Indikator Nilai

Sangat baik 3

Cukup baik 2

Kurang baik 1



Kriteria penilaian Gaya Penulisan

Keefektifan Judul Artikel
Inti dari isi tulisan, spesifik, dan 
efektif yang diukur dari kelugasan
penulisannya dan keinformatifannya.

Indikator Nilai

Lugas dan Informatif 1

Lugas tetapi kurang informatif
atau sebaliknya

0,5

Tidak lugas dan tidak informatif 0



Pencantuman Nama Penulis & Lembaga Penulis

• Tanpa kualifikasi dan jabatan
akademis serta kepangkatan;
• Nama akhir penulis (Last Name) 

tidak boleh disingkat; dan
• Alamat lembaga penulis dan 

penulis korespondensi (alamat
e-mail) harus ditulis secara jelas.

Indikator Nilai

Lengkap dan konsisten 1

Lengkap tetapi tidak konsisten 0,5

Tidak lengkap dan tidak konsisten 0



Abstrak

• Paling sedikit meliputi: tujuan
kajian, metode singkat, hasil
temuan singkat, dan simpulan
singkat; dan
• Dalam bahasa Inggris (wajib).

Indikator Nilai

Abstrakyangjelas dan ringkas dalam Bahasa 
Inggris dan/atauBahasa Indonesia

2

Abstrak kurangjelas dan kurang ringkas
dalamBahasa Inggris dan/atauBahasa
Indonesia

1

Abstrak tidakjelas dan bahasa tidak baku 0,5



• Berfungsi untuk
membantu peningkatan
kemudahan akses artikel
yang bersangkutan oleh 
mesin pencari; dan
• Kata kunci dapat berupa

kata atau frasa atau
kelompok kata yang 
mencerminkan isi artikel.

Kata Kunci

Indikator Nilai

Ada, konsisten danmencerminkan
konsep penting dalamartikel

1

Ada tetapi kurang konsisten atau 
kurangmencerminkan konsep penting 
dalam artikel

0,5

Tidak ada 0



Sistematika Penulisan Artikel

• Pendahuluan, metode, 
hasil dan pembahasan, 
dan simpulan; dan
• Artikel ulasan (review), 

sistematika penulisan
artikel dapat terdiri atas
pendahuluan, isi artikel
(dapat terdiri dari sub-
sub bab), dan simpulan.

Indikator Nilai

Lengkap dan bersistem baik 1

Lengkap tetapi tidak bersistembaik 0,5

Kurang lengkap dan tidak bersistem 0



Pemanfaatan Instrumen 
Pendukung

• Kelengkapan, kejelasan, dan 
kebakuan (pada ilustrasi, gambar, 
foto, tabel, dan grafik);
• Bentuk catatan kaki dan catatan

akhir yang sesuai standar kaidah
artikel ilmiah.

Indikator Nilai

Informatif dan komplementer 1

Kurang informatifatau 
komplementer

0,5

Tak termanfaatkan 0



Sistem Pengacuan 
Pustaka dan Pengutipan 

• Kesesuaian dengan format baku pengacuan
pustaka dan konsistensi;
• Cara pengutipan harus dijaga kebakuan dan 

konsistensi penggunaannya.

Indikator Nilai

Baku dan konsisten, dan menyarankan menggunakan aplikasi
pengutipan standar

1

Baku dan konsisten, tetapi tidak menyarankan menggunakan
aplikasi pengutipan standar

0,5

Tidak baku dan tidak konsisten 0



Kesesuaian dengan formatbaku
penulisan daftar pustaka dan 
konsistensi.

Indikator Nilai

Baku dan konsisten, dan menyarankan
menggunakan aplikasi pengutipan
standar

1

Baku dan konsisten, tetapi tidak
menyarankan menggunakan aplikasi
pengutipan standar

0,5

Tidak baku dan tidak konsisten 0

Penyusunan Daftar Pustaka



Penggunaan Istilah dan Kebahasaan

• Penggunaan istilah yang 
baku dan bahasa yang baik
dan benar.
• Struktur kalimat yang baku, 

dan
• Istilah-istilah yang digunakan

harus baku

Indikator Nilai

Berbahasa Indonesia atau berbahasa resmi
PBB yang baik dan benar

2

Berbahasa Indonesia atau berbahasa resmi
PBB yang cukup baik dan benar

1

Berbahasayang buruk 0



Semoga Sukses
Menyiapkan Artikel yang 
Standar & Konsistensi.


