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PERSYARATAN PENGAJUAN  AKREDITASI ARJUNA

1. Memiliki nomor seri standar internasional secara elektronik

(Electronic International Standard Serial Number/E-ISSN). Nama jurnal

harus sesuai dengan yang terdaftar di issn.lipi.go.id. 

2. Memiliki pengenal objek digital (Digital Object Identifier/DOI).

3. Mencantumkan persyaratan etika publikasi (publication ethics 

statement) dalam laman jurnal.

4. Jurnal ilmiah harus bersifat ilmiah, artinya memuat artikel yang 

secara nyata memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni

yang didasarkan pada hasil penelitian, perekayasaan, dan/atau

telaahan yang mengandung temuan dan/atau pemikiran yang orisinil

serta tidak plagiat.

5. Jurnal ilmiah telah terbit paling sedikit 2 tahun berurutan, 

terhitung mundur mulai tanggal atau bulan pengajuan akreditasi.

6. Frekuensi penerbitan jurnal ilmiah paling sedikit 2 kali dalam satu

tahun secara teratur.

7. Jumlah artikel setiap terbit sekurang-kurangnya 5 artikel.

8. Jurnal sudah terindeks di lembaga pengindeks nasional (Red: 

Garuda) 3



MEKANISME PENGAJUAN



• Untuk Pengajuan Akreditasi Jurnal Pertama Kali (belum ada di 
Sinta S1-S6), maka perlu mengunggah terbitan dua tahun
terakhir (bukan 4 terbitan terakhir)

• Akreditasi ulang diajukan sebelum habis masa berlaku
akreditasi, dan hanya mengajukan 1 (satu) nomor terbitan 
terakhir

• Jurnal ilmiah dapat mengajukan penilaian akreditasi kembali
(maksimum 1 (satu) kali dalam masa berlaku akreditasi jurnal) 
dengan tujuan untuk menaikkan peringkat akreditasi setelah
menerbitkan 4 (empat) nomor terbitan baru, dan hanya 
mengajukan 1 (satu) nomor terbitan terakhir.

• Jurnal ilmiah yang pada penilaian akreditasi sebelumnya nilai
akreditasinya kurang dari 30 (tiga puluh) dapat mengajukan
akreditasi kembali paling cepat setelah menerbitkan satu nomor
terbitan baru.

PENGAJUAN PERPANJANGAN ATAU PENINGKATAN 
PERINGKAT AKREDITASI 



UNSUR DAN BOBOT PENILAIAN AKREDITASI JURNAL

NO UNSUR
BOBOT 

MANAJEMEN
BOBOT 

SUBSTANSI

1 Penamaan Jurnal Ilmiah 2 -

2 Kelembagaan Penerbit 4 -

3 Penyuntingan dan 
Manajemen Jurnal

19 -

4 Substansi Artikel - 41

5 Gaya Penulisan - 11

6 Penampilan 7 -

7 Keberkalaan 4 -

8 Penyebarluasan 12 -

Jumlah 48 52



• Setiap jurnal ilmiah diwajibkan mencantumkan
peringkat akreditasi dan masa berlaku akreditasi
dengan menuliskan tanggal penetapan dan tanggal
akhir masa berlaku tersebut di laman jurnal ilmiah.

• Catatan: jika perlu dilengkapi juga dengan
mencantumkan/melampirkan Sertifikat Akreditasi
Jurnal.

KEWAJIBAN MENCANTUMKAN PERINGKAT 
AKREDITASI DI LAMAN JURNAL



1. PENAMAAN JURNAL ILMIAH

• Nama jurnal di website dan di judul sirahan fulltext PDF artikel harus
sesuai dengan yang terdaftar di E-ISSN (media online) 
(http://issn.lipi.go.id), tidak boleh disingkat atau dipotong.

• Nama jurnal idealnya/seharusnya menunjukkan kesesuaian dengan
skop atau bidang ilmu jurnal. Nama jurnal tidak boleh sama atau
hampir sama dengan jurnal lainnya yang sudah terbit.

• Dari Penamaan Jurnal, jurnal tidak akan mendapat nilai jika nama
jurnal mengandung nama lembaga / universitas atau menunjukkan
kelokalan.

• Catatan: Nomor ISSN wajib dicantumkan di halaman website, Cover 
Nomor Terbitan, dan Fulltext Artikel

http://issn.lipi.go.id/


1. PENAMAAN JURNAL ILMIAH (Contoh)
• Nama jurnal di halaman pertama PDF fulltext artikel (judul sirahan) 

harus dituliskan lengkap berbasis teks, bukan image, karena ini
menjadi acuan pengindeks dalam mengindeks metadata artikel.



Contoh lain: PENAMAAN JURNAL ILMIAH – di judul sirahan PDF artikel

Sesuai yg

terdaftar di e-issn

dan berupa teks

(bukan image)



• Nama lembaga penerbit (di Indonesia) seharusnya tertulis jelas dan 
eksplisit di deskripsi jurnal di halaman depan (Home) website. 

• Jika kategori (c), maka Lembaga penerbit harus merupakan
Lembaga/institusi yang kredibel, mempunyai legal formal, dan 
bertempat di Indonesia.

• Nilai tertinggi diberikan kepada penerbitan jurnal ilmiah oleh 
organisasi profesi ilmiah (terkait bidang ilmu tertentu) yang 
bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian
dan pengembangan/ Kementerian/Non Kementerian. 

2. KELEMBAGAAN PENERBIT



• Organisasi profesi ilmiah yang mendapat nilai adalah di 
tingkat pusat (bukan cabang atau wilayah), misalnya: 
Persatuan Insinyur Indonesia, Himpunan Kimia Indonesia, 
Asosiasi Pendidikan Teknik Kimia Indonesia, Himpunan Fisika
Indonesia, Ikatan Geografi Indonesia, atau lainnya yang 
sejenis.

• Namun tidak termasuk, misalnya: Asosiasi Dosen Republik
Indonesia, Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi, Asosiasi
Penerbit Jurnal Kimia, atau yang sejenisnya.

2. KELEMBAGAAN PENERBIT



Catatan: 

Jika merupakan kerjasama penerbitan, maka Bukti 
kerjasama yang dapat dinilai harus ada di dua sisi, 
yaitu: 

• dinyatakan secara official di website asosiasinya, 
dan 

• dinyatakan secara official di website jurnalnya, 

• jika tidak ada, maka dianggap bukan merupakan
kerjasama.

2. KELEMBAGAAN PENERBIT



• Perguruan tinggi atau lembaga penelitian dapat
mendelegasikan pengelolaan penerbitan jurnal ilmiahnya
kepada sub kelembagaan di bawahnya namun mendapat
nilai yang lebih rendah (misalnya fakultas, 
departemen/jurusan, program studi, atau lainnya).

• Pendelegasian penerbitan di perguruan tinggi serendah-
rendahnya setingkat jurusan atau departemen, sedangkan
di lembaga penelitian serendah-rendahnya setingkat pusat
Penelitian.

2. KELEMBAGAAN PENERBIT



3. PENYUNTINGAN DAN MANAJEMEN JURNAL: 
Pelibatan Mitra Bestari

• Jurnal seharusnya memisahkan halaman website antara Dewan 
Editor/Dewan Redaksi/Editorial Board dan Mitra Bestari (dan 
personil tidak boleh rangkap jabatan antara keduanya). 

• Keterlibatan aktif Mitra Bestari ini perlu dibuktikan dengan jejak
keterlibatan aktifnya dalam mereview manuskrip (BERSIFAT 
WAJIB, TIDAK ASAL LETAK NAMA). Jika tidak ada bukti, maka
dianggap tidak ada.



3. PENYUNTINGAN DAN MANAJEMEN JURNAL: 
Pelibatan Mitra Bestari

• Kualifikasi rekam jejak publikasi Mitra Bestari (Peer-Reviewers) 
dibuktikan dari URL Link Profil Publikasi (missal: ORCID, Publons, 
Scopus ID, SINTA, atau Google Scholar), apakah Publikasi internasional
atau tidak, dan bidang ilmunya sesuai dg bidang ilmu jurnal. Mitra 
Bestari harus dilengkapi nama afiliasi institusi asalnya.

• Afiliasi institusi Mitra Bestari seharusnya berasal dari berbagai institusi
(wajib minimum dari 4 institusi berbeda) (Nilai = 2).



3. PENYUNTINGAN DAN MANAJEMEN JURNAL: 
Pelibatan Mitra Bestari

• Mitra Bestari dinyatakan berkualifikasi internasional jika dalam 5 
(lima) tahun terakhir paling sedikit pernah menulis sebuah artikel
(sebagai penulis utama / penulis korespondensi) atau sebagai
penulis anggota paling sedikit 3 (tiga) artikel yang terbit di jurnal
ilmiah internasional. 



3. PENYUNTINGAN DAN MANAJEMEN JURNAL: 
Pelibatan Mitra Bestari

• Mitra bestari dinyatakan berkualifikasi nasional jika dalam 5 (lima) tahun
terakhir paling sedikit pernah menulis sebuah artikel (sebagai penulis
utama atau penulis korespondensi) atau sebagai penulis anggota paling 
sedikit 3 (tiga) artikel yang terbit dalam jurnal ilmiah terakreditasi.

• Pelibatan Mitra Bestari akan mendapatkan nilai tinggi jika sebagian besar
berkualifikasi internasional DAN berasal dari beberapa negara (Nilai =4 
atau =6). Namun akan bersifat aneh jika semua artikel berbahasa
Indonesia, tetapi ada Peer-Reviewers berasal dari luar negeri???



3. PENYUNTINGAN DAN MANAJEMEN JURNAL: Pelibatan Mitra Bestari (Contoh tidak lengkap)

• Masih ada beberapa Reviewers yang tidak ada tautan rekam jejak
publikasinya???

• Masing-masing personil Mitra bestari harus dapat dideteksi rekam jejak
keterlibatannya mereview naskah

• jika personil tidak ada bukti keterlibatan dalam mereview, maka hanya
dianggap pasang nama dan tidak dapat dianggap dalam penilaian, 
terutama yang berasal dari luar negeri.



5. PENYUNTINGAN DAN MANAJEMEN JURNAL: 
Kualifikasi Dewan Penyunting

• Jumlah Personil Dewan Editor/Dewan Redaksi/Editorial Board adalah 5 – 8 orang
(bukan ketentuan, tetapi best practice), dan WAJIB paling sedikit berasal dari 2 
(dua) institusi berbeda, kepakarannya harus sesuai dengan bidang ilmu pada 
jurnalnya.

• Kualifikasi rekam jejak publikasi Dewan Editor dibuktikan dari URL Link Profil CV
(Scopus ID, Publons, Google Scholar, ORCID ID, dll), apakah Publikasi internasional
atau tidak. Dewan Editor harus dilengkapi nama afiliasi institusi asalnya.

• Keterlibatan aktif Dewan Editor ini perlu dibuktikan dengan salah satunya
(minimal) jejak keterlibatan aktifnya dalam mereview manuskrip, dan/atau
kontribusi dalam keputusan akhir artikel (BERSIFAT WAJIB, TIDAK ASAL LETAK 
NAMA).



5. PENYUNTINGAN DAN MANAJEMEN JURNAL: 
Kualifikasi Dewan Penyunting

• Dewan Penyunting dinyatakan berkualifikasi internasional jika dalam
5 (lima) tahun terakhir paling sedikit pernah menulis sebuah artikel
(sebagai penulis utama atau penulis korespondensi) atau sebagai
penulis anggota paling sedikit 3 (tiga) artikel yang terbit di jurnal
ilmiah internasional.

• Pelibatan Dewan Penyunting akan mendapatkan nilai tinggi jika
sebagian besar Dewan Penyunting berkualifikasi internasional DAN 
berasal dari beberapa negara (Nilai =3 atau =5). Namun akan bersifat
aneh jika semua artikel berbahasa Indonesia, tetapi ada Editorial 
Board berasal dari luar negeri???



5. PENYUNTINGAN DAN MANAJEMEN JURNAL: Kualifikasi Dewan Penyunting (Contoh sudah lengkap)

• Editorial Board sudah mencukupi.

• Asesor akan melihat bukti-bukti keterlibatan
Editor dan Editorial Board, dalam
memutuskan naskah diterima / ditolak.

• Bukti keterlibatan Editorial Board minimal 
ikut mereview naskah seharusnya dapat
dibuktikan (setiap personil). 



4. PENYUNTINGAN DAN MANAJEMEN JURNAL: Mutu
Penyuntingan Substansi

• Keterlibatan aktif mitra bestari dibuktikan dari korespondensi
hasil koreksi, mutu saran dan komentar mitra bestari, serta
catatan manual atau catatan elektronik secara daring langsung
terhadap naskah tulisan. Dampak keterlibatan yang baik
ditandai dengan saran dan komentar pada proses review yang 
bersifat substantif.

• Konsistensi Gaya Selingkung (terkait substansi isi) dan 
kesesuaian dengan yang ditetapkan di Author Guidelines adalah
penting dan menjadi acuan oleh Mitra Bestari. 



4. PENYUNTINGAN DAN MANAJEMEN JURNAL: Mutu
Penyuntingan Substansi

• Asesor akan melihat bukti-bukti isi dokumen review dari
Reviewer/Mitra Bestari, kualitas subtansi komentar reviewnya, 
jika menyangkut perbaikan substansi isi, bukan format atau
layout atau Bahasa, maka akan mendapat nilai yang tinggi.

• Asesor juga akan meninjau aspek-aspek kontribusi kebaruannya, 
walaupun secara penampilan sudah memenuhi persyaratan.

• Jika hanya masalah format, layout, atau Bahasa, maka nilai yang 
rendah.

• Catatan: Jika ditemukan indikasi manipulasi komentar reviewer 
pada artikel, maka unsur penilaian ini akan dinilai paling rendah.

• Pastikan dokumen review dapat diperiksa oleh Asesor. 



6. PENYUNTINGAN DAN MANAJEMEN JURNAL: 
Petunjuk Penulisan bagi Penulis

• Konsistensi penyuntingan isi artikel di fulltext PDF artikel (antar
artikel dan antar terbitan) harus dijaga dengan baik, terutama
pada Konsistensi Gaya Selingkung (terkait substansi isi) dan 
kesesuaian dengan yang ditetapkan di Author Guidelines jurnal
tersebut.

• Petunjuk Penulisan Artikel harus rinci dan lengkap hingga
menjelaskan persyaratan isi tiap bab (subbab) artikel. 

• Untuk memberikan kemudahan pada penulis, penerbit
diharapkan memberikan contoh berkas elektronik (formatted 
template file) sebagai format untuk penulisan sehingga penulis
tinggal mengisi substansinya saja.



Contoh Petunjuk Penulisan bagi Penulis SUDAH CUKUP LENGKAP



• Konsistensi layout dan tata letak di fulltext PDF artikel (antar artikel
dan antar terbitan) harus dijaga dengan baik dan penting.

• Setiap persamaan (jika ada) harus dilengkapi dengan nomor
persamaan. Keterangan simbol di persamaan disajikan dalam bentuk
paragraph deskriptif, bukan item list. 

• Setiap gambar / tabel harus dilengkapi dengan nomor gambar/tabel, 
dan dirujuk di dalam teks dengan menyebut gambar/table dan 
nomornya. 

• Garis-garis vertikal di tabel tidak perlu ditampilkan, sementara itu
garis-garis horizontal di tabel hanya ditampakkan di bagian heading 
dan penutup tabel saja.

7. PENYUNTINGAN DAN MANAJEMEN JURNAL: 
Mutu Penyuntingan Gaya dan Format



Rujukan terhadap Gambar dan Tabel
• Jangan ada penyajian gambar atau tabel yang tidak perlu, atau

jangan ada gambar/table yang tidak diacu/dirujuk dalam teks.
contoh cara merujuk yang benar: “Tabel 5 menunjukkan...” atau
“...bla bla bla (Tabel 5) ...”; 

• jangan menarasikan angka dalam tabel atau ilustrasi atau
gambar terlalu detil; 

• Setiap gambar dan tabel harus diacu/dirujuk di dalam teks
begitu juga sebaliknya.

• Pada pengacuan gambar atau tabel, jangan menggunakan
kata-kata lokasi/letak, contoh rujukan berikut ini harus
dihindari: “Berdasarkan Gambar 1 di atas….”, “… disajikan di 
Tabel 3 berikut ini: …”, “……. Lihat Tabel 1 di bawah ini:…”.

• Judul/Caption Tabel diletakkan di atas tabel, sedangkan
judul/caption Gambar diletakkan di bawah gambar.

28



Panduan Penyajian Gambar dan Tabel
• Semua teks di dalam gambar/tabel harus terbaca dengan baik, 

tidak boleh blur. Ukuran huruf di dalam grafik/gambar tidak boleh
melebihi ukuran huruf di body teks, atau juga jangan terlalu kecil
hingga tidak terbaca.

• Tabel tidak boleh terpotong di halaman lain. Jika terpaksa
terpotong di halaman lain, harus diberi identitas lanjutan dan 
diberi baris heading tabel. Ukuran huruf dan jarak spasi antar baris
khusus untuk tabel boleh sedikit lebih kecil dari ukuran standar
body text.

• Pada Tabel, seharusnya tidak perlu ada garis-garis horisontal di 
dalam isi tabel, tetapi cukup hanya di bagian heading dan garis
paling bawah saja. 

• Gambar dan Tabel tidak boleh menampilkan garis border luar.

• Peletakan Gambar dan Tabel disarankan di bagian bawah bidang
tulisan di semua halaman, sedangkan teks di bagian atas bidang
tulisan, untuk menjamin kejelasan alur teks. 29



Tatacara Penulisan Persamaan
• Setiap Persamaan harus diberi nomor persamaan yang 

diletakkan di sebelah kanan persamaan. 

• Keterangan notasi/simbol dalam persamaan dijelaskan dalam
bentuk paragraf, bukan dalam bentuk item list.

30

• TIDAK BOLEH ada
perhitungan detil di 
dalam hasil dan 
pembahasan, seharusnya
dalam bentuk hasil
akhirnya saja yang 
dinyatakan dalam bentuk
table atau teks.



Contoh: Gambar tidak harus diletakkan di sela2 teks

http://training.bcrec.web.id 31



Tatacara Penulisan Persamaan

32



Contoh Cara Penyajian Tabel



Perhatikan pemisah antar kolom tabel



Jika table tidak cukup satu kolom, jika jurnal format 2 kolom

http://training.bcrec.web.id 35



Contoh Cara Penyajian Gambar
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Tidak boleh ada perhitungan detil di artikel, seharusnya hasil akhir 
saja, perhitungan detil seharusnya hidden

37





Hal-hal yang tidak lazim
Penyuntingan Tabel belum

konsisten benar dan belum

konsisten standar

Tabel yang merupakan hasil

pengukuran/pengolahan data 

sendiri dari data primer, TIDAK 

PERLU MENYEBUTKAN 

SUMBERNYA.



Hal-hal Tidak Lazim
Penyuntingan Persamaan belum

konsisten benar dan belum

konsisten standar, seharusnya ada

nomor persamaan.

Persamaan tidak menggunakan tool 

yang standar (Gunakan MS 

Equation Editor yg benar)

Cara penulisan rujukan sumber

persamaan juga tidak benar. 



Tidak boleh ada perhitungan detil di 

artikel, seharusnya hasil akhir saja, 

perhitungan detil seharusnya

hidden.

Setiap penulisan persamaan

seharusnya diberi nomor

persamaan.



Konsistensi layout dan tata letak di fulltext PDF artikel (antar artikel dan 
antar terbitan) cukup terjaga dengan baik, namun masih ditemukan
ketidaksesuaian, yaitu:

• Garis-garis vertikal di tabel sudah tidak ditampilkan, TETAPI garis-garis 
horizontal di tabel masih ditampakkan di semua baris, seharusnya
hanya di bagian heading dan penutup tabel saja.

• Setiap angka skala pada grafik jenis x-y seharusnya dilengkapi dengan
tick point pada tiap angka skala di garis sumbunya.

• Sebaiknya Tabel dan Gambar diletakkan di bagian bawah semua
sedangkan teks di atas semua, atau Tabel dan Gambar diletakkan di 
bagian atas semua sedangkan teks di bawah semua. Untuk format dua
kolom, agar mengalirnya teks tidak terganggu atau menjadi lebih jelas. 
Semua gambar dan table sudah diberi identitas nomor tabel/gambar, 
sehingga diletakkan di manapun (pada halaman yg sama ketika
dirujuk, atau halaman sesudahnya, tidak menjadi masalah).

7. PENYUNTINGAN DAN MANAJEMEN JURNAL: Mutu Penyuntingan Gaya dan 
Format ➔ Contoh di jurnal



7. PENYUNTINGAN DAN MANAJEMEN JURNAL: Mutu Penyuntingan Gaya dan 
Format ➔ Contoh di jurnal



7. PENYUNTINGAN DAN MANAJEMEN JURNAL: Mutu Penyuntingan Gaya dan 
Format ➔ Contoh di jurnal



7. PENYUNTINGAN DAN MANAJEMEN JURNAL: Mutu Penyuntingan Gaya dan 
Format ➔ Contoh di jurnal



• Jurnal sebaiknya (sangat disarankan) sudah mengaplikasikan
online submit, online review, dan online editorial work. 

• Jika jurnal masih menggunakan kombinasi antara online penuh
dan email, maka nilainya lebih rendah. 

• Ciri-ciri bagi jurnal yang sudah mengaplikasikan manajemen
online penuh adalah masalah urutan tanggalnya yang 
berturutan antara submitted, review, accepted, dan published. 

• Di halaman awal artikel PDF atau di halaman abstrak website, 
seharusnya dilengkapi dengan History Date of Article (meliputi: 
Received, Revised, Accepted, Available Online, Published) .

8. PENYUNTINGAN DAN MANAJEMEN JURNAL: 
Manajemen Jurnal Ilmiah



27-28. PENAMPILAN: Ukuran Bidang Tulisan dan 
Tata Letak

• Ukuran bidang tulisan PDF seharusnya berukuran A4 (menurut
standar UNESCO).

• Konsistensi Tata Letak (gambar, tabel, judul sirahan, nomor
halaman, dan lain-lain) di tiap artikel dan tiap terbitan harus terjaga
dengan baik dan konsisten.

• Gambar atau Tabel tidak harus diletakkan di sela-sela teks paragraf, 
lebih baik diletakkan konsisten di bagian bawah halaman artikel
sedangkan teks di bagian atas. 

• Gambar atau Tabel dapat diletakkan di halaman artikel di mana 
pertama kali dirujuk di dalam teksnya atau di halaman berikutnya.



29. PENAMPILAN: Tipografi dan Resolusi
Dokumen

• Jurnal harus menjaga agar di tiap artikelnya tidak mengandung
kata-kata yang salah ketik (typo-error) atau penulisan kata-kata 
yang berimpitan antar kata atau kesalahan-kesalahan tipografi
lainnya.

• Jurnal harus menjamin bahwa dokumen PDF artikel mempunyai
resolusi yang baik dan jelas tulisannya.

• Jurnal harus menghindari adanya gambar-gambar yang tidak
jelas penampilannya (mungkin karena hasil dari scan gambar
versi cetak).



31. PENAMPILAN: Jumlah Halaman Per Terbitan

• Satu volume tidak harus diselesaikan dalam 1 (satu) tahun
kalender, namun lazimnya satu volume selesai dalam setahun.

• Jumlah halaman per artikel tidak perlu diatur, tetapi yang paling 
penting adalah kecukupan dan kedalaman isi artikel.

• Jurnal sebaiknya menjaga konsistensi jumlah artikel per 
terbitnya, bukan jumlah halamannya. 

• Dalam setiap nomor terbitan, jumlah halaman paling sedikit
berjumlah 25 halaman, sedangkan jumlah artikel paling sedikit 5 
artikel. ➔ bukan persyaratan akreditasi

• Penilaian jumlah halaman per nomor terbitan dimaksudkan
untuk memberi nilai lebih tinggi bagi jurnal yang dapat
menerbitkan artikel dalam jumlah banyak tetapi dengan kualitas
yang tetap terjaga baik (Nilai = 2).



32. PENAMPILAN: Desain Tampilan Laman

• Desain tampilan website suatu jurnal sebaiknya menarik dan 
menunjukkan ciri khasnya jurnal tersebut. 

• Kelengkapan website jurnal juga harus diperhatikan, sesuai
dengan Standar Best Practice COPE (URL: 
https://publicationethics.org/resources/guidelines-
new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-
publishing ).

• Website jurnal sebaiknya tidak bilingual (kelaziman jurnal
ilmiah), harus konsisten jika website mau menggunakan bahasa
Inggris, maka berbahasa Inggris semua (walaupun masih ada
fulltext PDF artikel dalam bahasa Indonesia).

• Kecuali khusus untuk abstrak boleh bilingual (Indonesian 
dan/atau English). Abstrak dalam bahasa Inggris bersifat wajib.

https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing


33. KEBERKALAAN: Jadwal Penerbitan

• Jurnal yang mengajukan akreditasi harus menunjukkan keteraturan terbit
(terbit sesuai jadwal waktu dan frekuensi yang telah ditetapkan) paling tidak
dua tahun terakhir.

• Nomor terbitan yang sudah lengkap dan siap terbit diperbolehkan terbit
lebih awal dengan tujuan klaim hak kepemilikan kekayaan intelektual penulis
segera dan artikel-artikelnya segera terdiseminasi dan mendapatkan rujukan.

• Adanya terbitan “Article in Press” (yang berisi artikel-artikel yang sudah
dinyatakan diterima (accepted) dan siap terbit, tetapi masih belum ada
nomor halaman dan tanpa volume nomor terbitan), dapat sebagai pertanda
kecukupan ketersediaan naskah (keberkalaan). Penerbitan “Issue in 
Progress” sesuai dengan perkembangan penerbitan jurnal elektronik saat ini
diperbolehkan.

• Bedakan antara tanggal “Available Online” (bisa lebih dahulu dibanding) 
dengan “Published”.



34. KEBERKALAAN: Penomoran Penerbitan dan 
Penomoran Halaman

• Penomoran Volume dan Nomor harus berurutan dan 
menggunakan angka Arabic (1, 2, 3, …), bukan angka Romawi.

• Setiap ganti Volume baru, maka harus dimulai dari Nomor
Terbitan satu (1) dan nomor halaman satu (1). Volume boleh
terbit lebih dari satu tahun, namun tidak begitu lazim. 

• Terbitan yang masih dalam satu Volume (lanjutan pada volume 
sama), maka nomor halaman tetap berlanjut.

• Jurnal ilmiah dapat menggunakan format nomor identitas artikel
sebagai pengganti nomor halaman.



36. KEBERKALAAN: Indeks Pencarian pada 
Mesin Pencari Jurnal

• Untuk e-journal yang menggunakan aplikasi Open Journal System 
(OJS), sudah pasti terdapat fasilitas “Pencarian” atau “Search” 
menggunakan kata kunci metadata tertentu.  

• Penilaian Asesor terkait indeks ini dilakukan dengan pengecekan
berfungsi tidaknya mesin pencari aplikasi jurnal tersebut.

• Jika fasilitas pencarian tersebut tidak berfungsi, maka dianggap
tidak ada indeks.

• Oleh karena itu, jurnal sudah tidak perlu lagi membuat Halaman 
Indeks Subjek maupun Halaman Indeks Pengarang.



37. PENYEBARLUASAN: Jumlah Kunjungan Unik ke Laman

• Jumlah kunjungan yang digunakan untuk penilaian adalah
“Kunjungan Unik Rerata per hari (average Daily Unique Visits)” 
(bukan jumlah kunjungan total per hari), pada kurun waktu
tertentu (satu tahun terakhir). 

• Jurnal tidak boleh melakukan upaya “cheat” yang tidak alami
terkait jumlah kunjungan unik pelanggan ini. Jika ada indikasi
jurnal melakukan hal ini, maka jurnal diberikan pengurangan
nilai ini pada nilai terendah.

• Beberapa contoh tool pihak ketiga yang menyediakan fitur ini
adalah: statcounter, histats, dll.



37. PENYEBARLUASAN: Jumlah Kunjungan Unik ke Laman



38. PENYEBARLUASAN: Pencantuman di Lembaga 
Pengindeks

• Indeksasi bertujuan untuk mendiseminasikan metadata artikel
jurnal ilmiah sehingga lebih mudah ditemukan oleh 
pengguna/pembaca dengan cara mencatatkan metadata 
tersebut di lembaga-lembaga pengindeks.

• Penilaian seleksi pencantuman di lembaga pengindeks adalah
berdasarkan tingkat kesulitan seleksinya.

• Lembaga pengindeks yang bereputasi selalu menerapkan
seleksi yang ketat saat menerima pendaftaran jurnal ilmiah
supaya terindeks. 



38. PENYEBARLUASAN: Pencantuman di Lembaga 
Pengindeks

• Pengindeks Internasional Bereputasi: Scopus, Compendex, 
Clarivate Analytics-WoS (SCIE dan SSCI, bukan ESCI), PubMed, 
dan lain-lain yang setara dan disepakati (Nilai = 8)

• Pengindeks Internasional: DOAJ, ERIC, Copernicus, ProQuest, 
EBSCO, Clarivate-ESCI, CABI, Google Scholar “Metrics” (bukan
Google Scholar biasa), Dimensions-Digital Science; ASEAN 
Citation Index, Google Scholar, ResearchGate, ROAD, dan lain-
lain yang setara dan disepakati (Nilai = 6)

• Pengindeks nasional: Portal Garuda, dan lain-lain yang setara
(Nilai = 4) ➔ Syarat Akreditasi: Jurnal Harus Sudah Terindeks di Garuda



39. PENYEBARLUASAN: Alamat/Identitas Unik Artikel

• Jurnal harus sudah memiliki DOI (CrossRef) yang valid untuk
mengarsipkan metadata-metadata artikel dan memiliki kode
unik DOI di tiap artikelnya.

• Setiap artikel diharuskan memiliki alamat unik atau identitas
permanen dengan menggunakan nomor Digital Object Identifier 
(DOI) atau alamat permanen dan resmi dari penerbit, sehingga
memudahkan proses sitasi dan indeksasi dari setiap artikel.

• Penilaian alamat/identitas unik artikel juga meliputi berfungsi
atau tidaknya tautan DOI terutama di nomor terbitan yang 
dilakukan penilaian.



9. SUBSTANSI ARTIKEL: Cakupan Keilmuan

• Cakupan Keilmuan dinilai dari kesesuaian artikelnya terhadap Skop
atau Ruang Lingkup suatu jurnal (“Focus and Scope”) (persentase
dari total artikel)

• Jurnal ilmiah yang menggunakan pendekatan antar disiplin ilmu
(pada umumnya dipakai dalam penelitian ilmiah modern) adalah
bukan merupakan jurnal ilmiah bunga rampai. Kajian antardisiplin
yang dapat didekati dari berbagai bidang ilmu yang terfokus pada 
satu permasalahan, seperti kajian otonomi daerah, lingkungan, 
pendidikan, dan bioteknologi, tidak termasuk sebagai bunga rampai.

• Jurnal ilmiah dikategorisasikan sebagai Bunga Rampai apabila
memuat artikel-artikel dari bidang ilmu yang tidak berkaitan.
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22. GAYA PENULISAN: Sistematika Penulisan
Artikel

• Jurnal harus menjaga Konsistensi Sistematika Penulisan (sistem
pembaban atau struktur sub-bab artikel) di tiap artikel (antar
artikel dan antar terbitan) dan harus sesuai dengan Gaya 
Selingkung yang ditetapkan dan tertulis di Author Guidelines 
atau Petunjuk untuk Penulis.

• Sistematika Penulisan Artikel umumnya terdiri atas: 
Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Simpulan. 

• Khusus dalam bidang ilmu tertentu atau jenis artikel ulasan
(review), sistematika penulisan artikel dapat terdiri atas: 
pendahuluan, isi artikel (dapat terdiri dari sub-sub bab), dan 
simpulan.
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24-25. GAYA PENULISAN: Sistem Pengacuan Pustaka 
dan Pengutipan; Penyusunan Daftar Pustaka

• Sistem pengacuan pustaka dan cara pengutipan (disarankan
menggunakan aplikasi pengutipan standar, namun tidak wajib)

• Konsistensi dan aksesibilitasnya harus terjaga, namun demikian yang 
terpenting adalah kesesuaian dengan format baku pengacuan
pustaka (yang ditetapkan jurnal) dan konsistensinya.

• HARUS SESUAI dengan Gaya Selingkung yang tertulis di Author 
Guidelines atau Petunjuk untuk Penulis
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13. SUBSTANSI ARTIKEL: Dampak Ilmiah

• Jurnal dianjurkan menyediakan/mentautkan profil Dimensions / 
ResearchGate / Microsoft Academic, atau lainnya (selain Google 
Scholar) untuk mendapatkan nilai “Jumlah Tracking Sitasi”. 
Dimensions akan menjadi acuan utama dalam penilaian jumlah
tracking sitasi, karena mengambil data dari CrossRef dan datanya
valid.

• Penilaian Dampak Ilmiah diperhitungkan berdasarkan data 
jumlah sitasi jurnal 3 (tiga) tahun terakhir (x-1, x-2, dan x-3).

• Catatan: Profil Google Scholar suatu jurnal tidak akan
diperhitungkan karena Google Scholar bukan untuk jurnal, tetapi
GS hanya untuk Profil Author.
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di Dimensions:
https://app.dimensions.ai/analytics/publication/overview/timeline?search_mode=content&search_text=Ag
rosains%20%3A%20Jurnal%20Penelitian%20Agronomi&search_type=kws&search_field=full_search&order=t

imes_cited&and_facet_source_title=jour.1378299&local:indicator-y1=citation-per-year-publications
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Citations (2020-2022): 10+27+8 = 45 citations



• https://istadi.bcrec.web.id

• bcrec@live.undip.ac.id

• HP: 081316426342

https://istadi.bcrec.web.id/

