
A

MODUL No. 2 | Menerbitkan di Jurnal Akademik



B





2



3

MODUL No. 2 | Menerbitkan di Jurnal Akademik

Daftar Isi

1. Pendahuluan ......................................................................................................6

2. Memilih Jurnal yang “tepat” ..............................................................................7

 2.1. Ruang lingkup jurnal .................................................................................................... 8

2.1.1 Apakah naskah Anda konsisten dengan fokus disiplin jurnal yang dituju? .9

2.1.2 Apakah tulisan Anda konsisten dengan fokus nasional atau internasional 
dari jurnal yang dituju? ................................................................................17

2.1.3 Apakah naskah Anda konsisten dengan fokus teori/praktis dari jurnal? ...22

2.1.4 Apakah naskah Anda sejalan dengan bias riset kuantitatif atau kualitatif dari 
jurnal (jika ada), atau dengan jenis tulisan yang diharapkan? ................24

2.1.5 Membaca artikel-artikel yang sudah diterbitkan ...........................................28

2.1.6 Apakah panjang naskah sesuai dengan Jurnal? ..............................................29

2.1.7 Berapa banyak Jurnal dikutip di dalam naskah Anda? .................................30

2.1.8 Saran apa yang diberikan sejawat Anda? ........................................................30

 2.2 Peringkat, dampak dan keterlihatan jurnal: gengsi jurnal  .....................................31

 2.3. Jenis proses review dalam Jurnal ..............................................................................36

 2.4 Lamanya proses review ...............................................................................................37

 2.5 Lamanya proses penerbitan ........................................................................................38

 2.6 Tingkat kesuksesan (penolakan) dari jurnal ............................................................39

 2.7 Pertimbangan filosofis dan etis yang berhubungan dengan jurnal .......................39

3. Ikuti prosedur pengajuan dengan benar ........................................................55

 3.1. Sebelum Pengajuan .....................................................................................................57

3.1.1. Struktur Naskah .................................................................................................57



4

3.1.2 Persyaratan Formal ............................................................................................59

 3.2 Proses pengajuan .........................................................................................................62

3.2.1 Masuk  ke sistem pengajuan daring .................................................................63

3.2.2 Memilih jenis pengajuan ...................................................................................64

3.2.3 Memasukkan judul dan detil lain dari naskah ...............................................66

3.2.4 Menambah dan mengedit penulis naskah ......................................................66

3.2.5 Keterangan tambahan tentang naskah ............................................................68

3.2.6 Meminta editor dan menyarankan calon pengulas .......................................71

3.2.7 Mengunggah naskah dan bahan-bahan lainnya ke dalam sistem pengajuan
 .........................................................................................................................72

3.2.8 Mengirimkan Naskah Final ..............................................................................74

4. Menangani Makalah yang Ditolak ....................................................................75

 4.1 Penyebab naskah ditolak .............................................................................................75

 4.2 Apa yang Harus Dilakukan Setelah Naskah Ditolak...............................................84

5. Menangani Umpan Balik, Perbaikan ................................................................93

 5.1 Arti Ulasan ...................................................................................................................96

 5.2 Yang Harus dan Tidak Boleh Dilakukan dalam Menanggapi Umpan Balik 
Pengulas ..............................................................................................................................97

6. Mengirim ulang makalah yang sudah diperbaiki .......................................... 105

 6.1 Baca Komentar dengan Cermat ...............................................................................106

 6.2 Tandai dan Kelompokkan Komentar ......................................................................106

 6.3 Bicarakan dengan Rekan-penulis dan Sejawat ......................................................107

 6.4 Perbaiki Naskah .........................................................................................................107

 6.5 Tabel perbaikan ..........................................................................................................108

7. Administrasi Akhir ......................................................................................... 113

 7.1 Surel Pemberitahuan dari Penerbit .........................................................................113

 7.2 Surat Keputusan .........................................................................................................115

 7.3 Hak Cipta ....................................................................................................................119

 7.4 Beri akses dan Bagikan Naskah ...............................................................................123



5

MODUL No. 2 | Menerbitkan di Jurnal Akademik

Daftar Tabel

Tabel 1. Sistem Pemeringkat Jurnal Akademik (Diurut Dari Atas Ke Bawah Berdasarkan 
Nama Peringkat) ................................................................................................................33

Tabel 2. Contoh Deskripsi Umum Untuk Kedua Jenis Penolakan ...........................................78

Tabel 3. Unsur Yang Harus Dievaluasi Per Bagian Ketika Memperbaiki Makalah Yang Ditolak
 ..............................................................................................................................................89

Tabel 4. Contoh Komentar Editor ................................................................................................ .94

Tabel 5. Komentar-Komentar Pengulas ......................................................................................106

Daftar Gambar

Gambar 1.  Pemeringkat Clarivate Analytics ................................................................................35

Gambar 2. SCImago Rangking ......................................................................................................36

Gambar 3.   Memilih Jenis Pengajuan Berdasarkan Contoh Jurnal Research Policy ..............64

Gambar 4.   Memilih Jenis Pengajuan Berdasarkan Contoh Jurnal Economia Politica ..........65

Gambar 5.  Langkah-Langkah Proses Pengajuan .........................................................................66

Gambar 6.  Memasukkan Detil Tentang Penulis Ke Dalam Sistem ...........................................67

Gambar 7.  Memasukkan Keterangan Tentang Sumber Dana ...................................................68

Gambar 8.  Keterangan Tambahan ................................................................................................69

Gambar 9.  Item-Item Pengajuan Dalam Jurnal Economia Politica ..........................................70

Gambar 10. Meminta Editor ..........................................................................................................71

Gambar 11. Memilih Item Pengajuan Dalam Jurnal Research Policy  .....................................72

Gambar 12. Mengunggah Item Ke Jurnal Research Policy ........................................................73

Gambar 13. Apa Yang Harus Dilakukan Sesudah Penolakan  ..................................................77



6

Modul ini dirancang untuk membantu para peserta pelatihan menerbitkan karya 
akademiknya di jurnal akademik yang baik (atau bahkan jurnal ternama). Keberhasilan – 
karya diterbitkan -   tergantung pada banyak faktor. Syarat pertama adalah menyiapkan karya 
tulis yang memenuhi syarat yang diperlukan  – hal ini sudah dibahas di Modul 1. Namun 
demikian, tulisan yang bagus saja belumlah cukup.

Untuk bisa diterbitkan, aturan (tidak tertulis) ini harus diikuti. Langkah pertama 
adalah memilih jurnal yang ‘tepat’ (Bagian  modul ini). Langkah kedua adalah mengikuti 
prosedur pengajuan naskah dengan benar. (Bagian II). Langkah ketiga memasukkan dua 
alternatif. Kemungkinan yang tidak terlalu baik adalah karya tulis ditolak –disarankan 
untuk mencobanya dengan jurnal lain yang sekiranya cocok setelah memperbaiki tulisan 
berdasarkan komentar dari editor atau pengulas (kembali ke proses di langkah pertama 
(Bagian III). Jika tulisan diterima dengan syarat, memperbaiki berdasarkan umpan balik 
(Bagian IV) merupakan langkah penting berikutnya. Langkah keempat adalah mengirimkan 
kembali tulisan yang sudah diperbaiki (Bagian V) dan langkah terakhir adalah administrasi 
penyerahan final (Bagian VI).  Enam langkah di atas dibahas di dalam modul ini. Langkah 
pertama –bagaimana memilih jurnal yang tepat diuraikan dengan lengkap—karena ini 
merupakan tahap yang paling penting.  Beberapa bagian tulisan ini di dalam bab yang 
berbeda mungkin saja tumpang tindih –tetapi dua kali tentu lebih baik daripada tidak sama 
sekali. 

Menjadi peneliti yang ‘terlihat’ melalui makalah – hal ini akan dibicarakan dalam Modul 
5, tetapi penting untuk disebut di sini bahwa dampak akademik sebuah penelitian didapatkan 
dari dua sumber, kualitas tulisan dan jumlah kutipan (citations). Mutu dari jurnal/penerbit 
itu sendiri penting untuk kedua hal di atas. 

01 Pendahuluan
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Intisari 

Menerbitkan karya di penerbitan akademik memang agak rumit. Langkah penting 
pertama begitu selesai menyiapkan tulisan adalah memilih jurnal yang sesuai. Hal ini sangat 
penting untuk kemungkinan tulisan bisa diterbitkan di kemudian hari. Beberapa karakteristik 
perlu dipertimbangkan ketika memilih jurnal.  Pertama, ruang lingkup dari jurnal harus 
sesuai atau sejalan dengan topik yang ditulis. Hal ini sangat penting bagi sebagian besar jurnal. 
Kedua, peringkat dan pengaruh dari jurnal juga harus dipertimbangkan. Tentu semakin 
berpengaruh sebuah jurnal semakin ia diidamkan, tetapi hal ini sering berjalan seiring dengan 
makin kecilnya kemungkinan diterbitkan. Tingkat keberhasilan atau kegagalan bisa menjadi 
indikator kemungkinan tadi. Selain itu, bentuk dan lamanya proses review, serta lamanya 
proses penerbitan berperan penting dalam keputusan memilih sebuah jurnal. Di samping itu, 
masalah filosofis dan etis yang terkait dengan jurnal juga sama pentingnya dengan hal-hal 
yang telah disebut di atas. Menerbitkan karya di jurnal-jurnal predator tidak sesuai dengan 
etika penerbitan dan harus dihindari. 

Bagian ini membahas lebih jauh langkah-langkah yang harus dipertimbangkan dan 
bagaimana menganalisis laman jurnal dan berkomunikasi dengan rekan sejawat lain tentang 
kemungkinan tulisan Anda diterbitkan.  Informasi di bawah ini sangat penting bagi penulis 
untuk memutuskan (untuk contoh lihat Knight and Steinbach, 2008): 

• Ruang lingkup jurnal,
• Ranking, pengaruh dan keterkenalan (visibility) jurnal,
• Bentuk proses review jurnal, 
• Lamanya proses review, 
• Lamanya proses penerbitan 
• Tingkat keberhasilan/kegagalan masuk ke jurnal,
• Masalah filosofis dan etis jurnal 

02 Memilih Jurnal yang “Tepat”
Marta Orviská, Juraj Nemec, Ján Huňady dan Ivan Sedliačik 



8

2.1. Ruang lingkup jurnal

Saran untuk memeriksa ruang lingkup jurnal sebelum menyerahkan karya sudah sangat 
jelas tetapi yang mengejutkan, banyak tulisan dikirim ke jurnal yang sama sekali tidak sesuai 
dengan topik tulisan.  Sumber-sumber seperti Knight and Steinbach (2008), Johnson (1982), 
Robey, Walstrom, Adams & Swanson (1998) dan yang lain, menawarkan daftar pertanyaan 
panjang yang harus dijawab sebelum memutuskan, utamanya:  

• Apakah naskah Anda sesuai dengan fokus disiplin dari jurnal tersebut? 

• Apakah naskah Anda sesuai dengan fokus nasional atau internasional dari jurnal 
tersebut? 

• Apakah naskah Anda sesuai dengan fokus teori/praktik dari jurnal tersebut? 

• Apakah naskah Anda sesuai dengan bias penelitian kuantitatif atau kualitatif jurnal 
(jika ada), atau jenis artikel yang diharapkan?  

• Apakah jurnal yang dituju pernah mempublikasikan artikel dengan subyek yang 
sama? Jika tidak, apakah jurnal itu pernah menerbitkan tulisan tentang topik yang 
digunakan sebagai dasar teori riset Anda? 

• Apakah jurnal itu pernah menerbitkan artikel yang menggunakan metodologi yang 
sama dengan naskah Anda? 

• Jika naskah Anda melaporkan hasil yang berbeda atau ada masalah menyangkut 
metodologi, apakah sudah pernah jurnal tersebut menerbitkan artikel yang serupa? 

• Apakah gaya tulisan Anda sejalan dengan jurnal yang dituju? 

• Apakah panjang naskah Anda sesuai dengan jurnal tersebut? 

• Berapa banyak jurnal tersebut dikutip di dalam naskah Anda? 

• Saran apa yang diberikan oleh rekan sejawat Anda? 

Daftar ini memang panjang tetapi tidak mendalam, dalam banyak kasus pertanyaan 
tambahan bisa saja diangkat, dianalisis, tetapi kami tidak bisa membahas semua secara 
terperinci di sini. Di bagian selanjutnya dari modul ini kami akan membahas lebih dalam 
langkah demi langkah pertanyaan-pertanyaan di atas. Contoh-contoh diambil dari bidang 
subyek Bisnis, Manajemen, Akuntansi, Ilmu-ilmu Sosial dan Multidiplin (pendekatan 
Scimago SJR - https://www.scimagojr.com).
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2.1.1 Apakah naskah Anda sesuai dengan fokus disiplin jurnal yang dituju? 

Semua jurnal yang bagus dengan jelas menyatakan fokus disiplin mereka sebagai 
informasi utama di bagian “tentang kami”. Ruang lingkup jurnal dari sudut pandang ini 
luas sekali –dari jurnal dengan “fokus terbatas” pada disiplin yang sangat spesifik, jurnal 
dengan pendekatan “disiplin penuh”, hingga jurnal “multidisiplin”. Agak sulit memberikan 
saran apakah harus ke jurnal dengan “fokus terbatas” atau mencoba ke jurnal dengan ruang 
lingkup yang lebih luas –dalam banyak kasus hal ini bukan faktor utama keberhasilan. Namun 
demikian, penting untuk yakin 100% bahwa bidang tulisan Anda cocok dengan tujuan dan 
ruang lingkup jurnal yang dituju. Dalam bagian selanjutnya akan diberikan contoh-contoh 
berbagai pernyataan tujuan dan ruang lingkup (topik) jurnal (biasanya terdapat di halaman 
atau bagian “Tentang Kami” dari jurnal). 

a/ Contoh jurnal dengan bidang riset “fokus terbatas”:

Journal of Services Marketing

Tujuan & Ruang lingkup 

“The Journal of Services Marketing (JSM) atau Jurnal Pemasaran Jasa merupakan yang 
terdepan dalam pemikiran pemasaran jasa dan riset mutakhir selama tiga puluh tahun 
terakhir. Artikel-artikel dalam jurnal ini menunjukkan berbagai isu yang berkaitan dengan 
jasa yang ditujukan bagi para ilmuwan pemasaran dan relevan bagi para profesional di bidang 
pemasaran dari berbagai industri jasa. Artikel-artikel dalam JSM sangat kaya, mendalam 
dan tiap artikel memiliki bagian yang menyoroti implikasi praktis. Saat ini kita hidup dalam 
dunia di mana kita memiliki akses terhadap pasar global hanya di ujung jari, dan semakin 
meningkatnya kerjasama antara pelanggan, perusahaan dan pesaingnya, serta kesadaran 
pasar terhadap pentingnya memelihara sumberdaya alam dan masyarakat. Karena itu kami 
mendorong riset inovatif yang menggali pemikiran-pemikiran baru tentang cara terbaik 
melayani pasar.”

Kriteria Editorial 

JSM mewadahi riset yang: 

• Unik dan menarik yang berkaitan dengan pemasaran jasa dalam dunia global 
kontemporer.

• Dari beragam pendekatan metodologi, filosofi dan teori 

• Berada dalam tradisi riset murni maupun terapan 

• membangun konsep teori berbasis riset,
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• menggunakan metodologi riset yang mendalam dan sesuai,

• ditulis dengan baik dan jelas relevan dan menarik bagi dunia keilmuan dan 
praktik  pemasaran jasa. 

JSM akan menerbitkan artikel yang memuat isu-isu terkini yang relevan untuk pemasaran 
jasa yang memberikan sumbangan berarti bagi dunia keilmuan dan praktik di bidang 
pemasaran jasa. Topik-topik yang saat ini menjadi minat editor adalah: 

• Peran jasa dalam mentransformasi kehidupan masyarakat dan konsumen; 

• Pendekatan-pendekatan metodologis baru bagi riset jasa; 

• Pemasaran jasa dan segmen masyarakat kelas bawah; 

• Peran teknologi baru dan interaktif; 

• Alih daya dan alih keluar layanan jasa ( Off-shoring and outsourcing of services);

• Servitizasi (Servitization);

• Perancangan layanan;

• Kerja kreatif bersama (Co-creation) dan pihak ketiga;

• Urun daya;

• Masa depan dan kecenderungan utama dalam praktik-praktik pemasaran jasa: apa 
yang perlu diketahui peneliti;

• Bisnis-mikro, industri kecil-rumahan dan sektor jasa; 

• Perusahaan jasa sosial;

• Melihat jasa melalui sudut pandang baru 

Sumber: http://emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jsm

Journal of Social Marketing 

“Filososfi pemasaran memusatkan perhatian pada bagaimana membuat konsumen 
senang – dan melakukannya lebih baik dari yang bisa dilakukan pesaing. Pemasaran sosial 
adalah cara-cara mengubah perilaku individu-individu, orang-orang yang berinteraksi 
dengan mereka dan lingkungan sekitar. 

The Journal of Social Marketing (JSOCM) atau Jurnal Pemasaran Sosial menerbitkan 
riset yang telah melalui ulasan sejawat bertingkat (double blind peer review) yang 
mengembangkan dan mengintegrasikan konsep-konsep pemasaran dengan pendekatan lain 
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untuk mengubah perilaku yang bermanfaat bagi orang dan masyarakat demi kemaslahatan 
umum yang lebih luas (melintasi beragam isu kesehatan, lingkungan dan sosial) dalam 
bidang-bidang berikut ini: 

• Studi konsep pemasaran sosial 

• Pengembangan teori pemasaran sosial 

• Telaah pustaka yang mengkaji pemasaran sosial berdasarkan bukti-bukti

• Riset formatif dan kajian konsumen/pemasaran 

• Studi tentang segmentasi 

• Studi yang mengevaluasi dan/atau bereksperimen dengan berbagai aspek 
bauran pemasaran (marketing mix) 

• Studi perubahan perilaku 

• Program/intervensi pemasaran sosial di aras hilir/tengah/hulu.”

Sumber: http://emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jsocm

Journal of Islamic Marketing

Tujuan & Ruang lingkup 

“Diluncurkan tahun 2010, Journal of Islamic Marketing (JIMA) atau Jurnal Pemasaran 
Islami merupakan jurnal pertama yang ditujukan untuk meneliti hubungan Pemasaran dengan 
Islam, dalam teori dan praktik, di belahan dunia dengan mayoritas ataupun minoritas Muslim. 
JIMA  berisi riset yang berhubungan dengan pola konsumsi orang-orang Muslim, berbisnis 
dalam pasar Muslim, dan menyasar konsumen Muslim. 

Jika kita melihat negara-negara baru dengan perkembangan ekonomi yang menjanjikan: 
2001 ada BRIC (Brazil, Rusia, India, dan Cina); dan yang lebih baru di tahun 2013 MINT 
(Mexico, Indonesia, Nigeria, Turki), dan CIVETS (Kolumbia, Indonesia, Vietnam, Mesir, Turki 
dan Afrika Selatan) – maka jelaslah bahwa ekonomi di negara-negara dengan populasi Muslim 
yang besar menjadi semakin penting. 

Sepertempat penduduk dunia adalah Muslim, dengan lebih dari separuh Muslim saat 
ini berusia di bawah 25 tahun – yang ditegaskan oleh Miles Young, CEO Global dari Ogilvy 
bahwa Muslim adalah “sepertiga juta”, setelah jutaan di India dan Cina, dari segi celah pasar. 
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Jangkauan dan Ruang lingkup

“JIMA mencakup seluruh area Pemasaran dan subdisiplinnya. Juga, mengingat sifat 
subyeknya, jurnal ini menjangkau lebih jauh ke karya-karya lintas-disiplin. Sementara kami 
menyambut baik sumbangan karya yang baru, inovatif dan penuh terobosan; fokus tulisan 
haruslah menunjukkan kebutuhan pembaca pemasaran – dan kaitan dengan Islam dan 
Muslim harus jelas tergambar di dalam artikel. 

• Berikut bidang minat yang disarankan: 
• Pengembangan Teori, Praktik dan Metodologi Riset 
• Pemasaran Produk-produk dan Jasa-jasa finasial Islami
• Makanan, Minuman, Obat-obatan, Kosmetik, Perlengkapan mandi, dan 

Rantai Pasokan Halal 
• Seni, Fesyen, Gaya Hidup, Hiburan dan Olah Raga 
• Perhotelan, Pariwisata Spiritual dan Kesehatan 
• Perilaku Konsumen, Segmentasi, dan Pola Konsumsi 
• Diaspora kaum Muslim dan Migrasi Ekonomi 
• Relijiusitas, praktik-praktik keagamaan dan pola beribadah Muslim
• Masyarakat, Lintas-kepercayaan, Etnosentrisme, Multikulturalisme, dan 

Silang-Budaya 
• Kode Etik Islami, Mashab pemikiran dan Jurisprudensi
• Nation Branding, Hubungan Masyarakat, dan Manajemen Reputasi
• Pemasaran Politik 
• Pemasaran Daring, Media Sosial dan Elektronik 
• Kepemimpinan dan Manajemen.”

Sumber: http://emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=jima

Journal of Drug Policy Analysis

“Journal of Drug Policy Analysis (JDPA) atau Jurnal Analisis Kebijakan Obat-obatan 
menerbitkan artikel-artikel yang telah melalui ulasan-sejawat yang berkaitan dengan segala 
aspek dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan obat-obatan psikotropika, 
legal maupun ilegal, di seluruh dunia. Kami memberikan sumbangan analitis kepada diskusi 
publik dan keilmuan tentang bagaimana menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan 
obat-obatan (psikotropika).”

Sumber: https://www.degruyter.com/view/j/jdpa#
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Electronic Government

Tujuan

“EG atau Tata Kelola Pemerintahan secara Elektronik didedikasikan untuk merancang 
masalah-masalah pengembangan, pengelolaan, penerapan, teknologi dan aplikasi dalam 
e-government. EG bertujuan membantu para profesional yang bekerja di bidang ini, ilmuwan 
dan pembuat kebijakan untuk menyumbang, membagi pengetahuan, dan saling belajar dari 
karya-karya lain melalui pemikiran-pemikiran terbaik dalam isu e-government. Dimensi 
internasional ditekankan guna mengatasi hambatan-hambatan budaya dan nasional dan 
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan percepatan teknologi dan perubahan di dalam 
ekonomi global. EG merupakan jurnal terpandang di mana riset e-government menemukan 
bentuknya sendiri dan hasil riset bisa didalami bersama lintas lembaga, pemerintahan, 
peneliti dan mahasiswa, serta industri. Memberikan pembaca riset terkini dan terdepan dan 
memelihara praktik-praktik terbaik dan bersaing dalam bidang e-government. Panduan 
praktis dalam cara-cara mencapai pengembangan dan penerapan e-government yang efektif 
dan efisien. Analisis dan intepretasi yang mendalam untuk meningkatkan pemahaman kami 
dan menyediakan kerangka kerja bagi kajian lanjutan e-government.“ 

Topik-topik mencakup: 
• Pemisahan digital/ekslusi sosial/applikasi untuk desa 
• Daya-guna, tepat-guna, transparansi, keamanan dan kepercayaan 
• Tata kelola elektronik, demokrasi-elektronik dan pemilihan suara-elektronik
• Pembayaran-elektronik, pembelian dan perpajakan-elektronik
• Rekayasa ulang administrasi/ERP dan rantai pasokan 
• Interaksi manusia dan komputer 
• Penyimpanan dan penggalian data dan RFID (Radio Frequency Identifier)
• Sistem kelola pengetahuan, inovasi dalam pemerintahan cerdas (innovativeness in 

intelligent government)
• Integrasi Infrastruktur dan kemampuan sistem/aplikasi bekerja-sama 

(interoperabilitas) 
• Kota atau masyarakat yang bergerak atau berada dimana-mana 
• Model-model bisnis-elektronik dan kesiapan-elektronik (E-readiness) 
• Penyebaran pemerintahan yang bergerak/ubiquitous/cerdas
• Internet of Things (IoT) dalam pelayanan pemerintah 
• Aplikasi komputing Cloud dalam tata kelola
• Software-as-a-service (SAAS), platform-as-a-service (PAAS) dan infrastructure-as-

a-service (IAAS) “.

Sumber: http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=eg#moredesc
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b/ Contoh-contoh jurnal bidang riset “disiplin penuh”

(contoh-contoh di bawah ini menunjukkan tingkat keluasan  
yang berbeda dari ruang lingkup jurnal dalam kategori ini): 

Journal of Public Administration Research and Theory 
(Jurnal terdepan dalam Administrasi Publik) 

“Journal of Public Administration Research and Theory (Jurnal Riset dan Teori 
Administrasi Publik) bertindak sebagai jembatan antara bidang administrasi publik dan 
manajemen publik di satu sisi dan studi kebijakan publik di sisi lain. Bersifat multidisiplin, 
jurnal ini bertujuan memajukan ilmu-ilmu bidang keorganisasian, administrasi, dan 
kebijakan dalam penerapannya di dalam pemerintahan dan tata kelola. Jurnal berkomitmen 
pada pengetahuan yang luas dan teliti dan menjadi wadah karya empirik yang berdasarkan 
konsep dan teori terbaik di bidangnya.” 

Sumber: https://academic.oup.com/jpart/pages/About

Public Administration Review 
(peringkat kedua dalam administrasi publik) 

“Public Administration Review (PAR), adalah jurnal profesional dua bulanan yang telah 
menjadi jurnal penting dalam bidang riset, teori dan praktik administrasi publik selama 
75 tahun. Diterbitkan untuk American Society for Public Administration, TM/SM dan 
merupakan satu-satunya jurnal administrasi publik yang melayani baik akademisi maupun 
praktisi yang bergerak di sektor publik dan manajemen sektor publik. Artikel-artikel yang 
dimuat menunjukkan dan menganalisis gejala atau kecenderungan terkini, memberikan dasar 
faktual bagi pengambilan keputusan, merangsang diskusi, dan menjadi literatur terdepan 
dalam bidangnya dan tersedia dalam format yang mudah diakses. Dengan artikel-artikel yang 
memuat topik-topik beragam dan ulasan buku dari para ahli, PAR sangat menarik untuk 
dibaca dan merupakan sumber yang sangat diperlukan. 

Sumber: https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/15406210/homepage/
productinformation.html
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Journal of International Business Studies  
(peringkat pertama dalam Bisnis, Manajemen dan Akutansi) 

“Jurnal peringkat teratas dalam bidang bisnis internasional, Journal of International 
Business Studies (JIBS) atau Jurnal Studi Bisnis Internasional adalah jurnal dengan ruang 
lingkup multidisiplin dan lintas disiplin dalam isi dan metodologi, dan menerbitkan karya-
karya dari enam subbidang kajian bisnis internasional:

(1) Kegiatan, strategi, struktur dan proses pengambilan keputusan dari perusahaan-
perusahaan multinasional; 

(2) Interaksi antara perusahaan-perusahaan multinasional dan aktor-aktor, organisasi, 
lembaga dan pasar lain; 

(3) Kegiatan-kegiatan lintas-batas dari perusahaan (mis., perdagangan, keuangan, investasi, 
alih teknologi, layanan luar negeri antarperusahaan; 

(4) Bagaimana lingkungan internasional (seperti budaya, ekonomi, hukum dan politik) 
mempengaruhi kegiatan, strategi, struktur dan proses pengambilan keputusan di dalam 
perusahaan; 

(5) Dimensi internasional dari bentuk-bentuk organisasi (mis., aliansi, penggabungan dan 
pengambil-alihan  strategis) dan kegiatan-kegiatan (mis., kewirausahaan, persaingan 
berbasis pengetahuan, tata kelola perusahaan); dan 

(6) Studi perbandingan antarnegara mengenai bisnis, proses bisnis dan perilaku organisasi 
pada berbagai negara dan lingkungan.” 

Sumber: http://www.jibs.net/

IMF Economic Review  
(peringkat kedua dalam Bisnis, Manajemen dan Akutansi) 

“The IMF Economic Review adalah jurnal riset resmi dari Dana Moneter Internasional 
(the International Monetary Fund/IMF). Jurnal ini menerbitkan riset akademik yang sudah 
melalui ulasan sejawat, berkualitas tinggi, kontekstual di bidang makroekonomi ekonomi-
terbuka. Ia menekankan pada analisis yang teliti dengan orientasi empirik yang menjadi minat 
pembaca yang luas, termasuk para akademisi dan pengambil kebijakan. Kajian-kajian yang 
meminjam dari, dan berinteraksi dengan, bidang-bidang lain seperti keuangan, perdagangan 
internasional, ekonomi politik, perburuhan, sejarah atau perkembangan ekonomi juga 
diterima dengan baik. Pandangan-pandangan di dalam artikel adalah milik penulis dan 
tidak bisa dikaitkan dengan, atau dilaporkan sebagai, posisi IMF, Badan Eksekutifnya, atau 
organisasi lain yang disebutkan di sini.”

Sumber: https://www.springer.com/economics/journal/41308



16

c/ Contoh-contoh jurnal “multidisiplin”

(perlu diperhatikan bahwa beberapa jurnal multidisiplin 
memiliki karakter predator – lihat pada bagian filosofi dan etika): 

Scientific Reports 

(jurnal ini masuk dalam peringkat ketiga dalam kategori Multidisiplin, tetapi data dari jurnal 
tersebut perlu diperhatikan – jurnal ini menerbitkan 24.827 artikel di tahun 2017 dan honor 
untuk tulisan yang diterbitkan 1.370 EUR)

“Scientific Reports menerbitkan riset asli di bidang ilmu-ilmu alam dan klinis. Kami 
percaya bahwa jika riset Anda valid secara ilmiah dan baik secara teknis maka riset Anda layak 
untuk diterbitkan dan bisa diakses oleh komunitas riset.”

Sumber: https://www.nature.com/srep/about

Science Bulletin

“Science Bulletin (Sci. Bull., sebelumnya dikenal dengan Chinese Science Bulletin) adalah 
jurnal akademik multidisiplin yang diawasi oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Cina (the Chinese 
Academy of Sciences (CAS)) dan didukung bersama oleh CAS dan Yayasan Nasional Ilmu-
ilmu Alam Cina (the National Natural Science Foundation of China (NSFC)). Sci. Bull. adalah 
jurnal inetrnasional dwimingguan yang menerbitkan riset yang berkualitas tinggi dan telah 
diulas di bidang ilmu-ilmu alam yang luas dan berteknologi tinggi berdasarkan orisinalitasnya, 
signifikansi keilmuan dan apakah riset tersebut menyangkut kepentingan umum. Selain itu, 
kami berkomitmen untuk melayani komunitas ilmiah dengan berita yang segera dan terpercaya 
dan wawasan yang berharga tentang kecenderungan di masa depan yang terjadi di seluruh 
dunia.”    

Sumber: https://www.journals.elsevier.com/science-bulletin

Science Progress

“SCIENCE PROGRESS telah dianggap sebagai penerbitan penting dalam ilmu, teknologi 
dan kedokteran selama lebih dari 100 tahun. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk merangsang 
minat pembaca di bidang yang mereka tidak terlalu terbiasa tetapi bisa memfasilitasi minat 
mereka, atau bahkan kegiatan, di bidang yang serupa/serumpun. Science Progress meminta 
ahli-ahli dari seluruh dunia untuk menyumbangkan tulisan mereka ke dalam topik-topik 
yang sangat menarik, penting dan berarti – mulai dari kosmologi hingga lingkungan—dan 
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memastikan artikel-artikel tersebut ditulis untuk penggunaan yang efektif bagi dunia akademik 
maupun industri. Sesungguhnya, Science Progress menerbitkan campuran artikel-artikel yang 
tidak satu pun perpustakaan yang tidak menginginkannya.”

Sumber : http://www.ingentaconnect.com/content/stl/sciprg

Life Science Journal 

(jurnal ini jelas predator, tidak tercantum lagi di Scimago, tetapi masih ada di Scopus 
hingga 2015)

“Life Science Journal, Versi Luar Negeri dari Universita Acta Zhengzhou, adalah jurnal 
internasional dengan maksud memperluas penyebaran pengetahuan alam dan keilmuan di 
bawah prinsip kebebasan berpendapat/ide. Jurnal mengundang tulisan dari seluruh dunia. 
Kami menerima semua tulisan atau laporan yang berarti yang menyangkut ilmu-ilmu alam –
dalam pengertian yang luas. Artikel akademik lain yang kurang relevan tetapi memiliki kualitas 
yang tinggi juga dipertimbangkan untuk dimuat. Semua tulisan akan direview oleh editor dan 
tulisan-tulisan yang layak akan dikirim untuk dilakukan ulasan sejawat setelah melewati 
editor. Tulisan yang dikirim bisa berupa ulasan, deskripsi obyektif, laporan riset, pandangan/
debat, berita, surat-surat, dan tulisan-tulisan lain. Mari bekerjasama untuk menyebarkan 
hasil-hasil riset dan pendapat kita.”

Sumber: http://www.lifesciencesite.com/lsj/introduction.pdf

2.1.2 Apakah tulisan Anda konsisten dengan fokus nasional atau internasional dari 
jurnal yang dituju? 

Dalam banyak kasus, informasi ini juga terdapat dalam laman jurnal di bagian 
“Tentang Kami.” Kebanyakan jurnal saat ini (mengaku dirinya sebagai) internasional dan 
tidak secara khusus menerima tulisan dari kawasan tertentu atau bahkan negara tertentu. 
Nama jurnal, termasuk afiliasi teritorial bisa jadi menyesatkan–dalam banyak kasus hal ini 
hanya menunjukkan di mana jurnal tersebut diterbitkan. Sudah sangat jelas bahwa tidak 
beralasan untuk memasukkan tulisan ke jurnal dengan fokus geografis yang berbeda, namun 
demikian masalah lebih rumit adalah berusaha memasukkan tulisan pada jurnal dengan 
fokus nasional namun terkenal (Q1, Q2), terutama jurnal yang diterbitkan di AS. Jawaban 
–“tulisan Anda sangat menarik, namun mengenai negara yang bukan fokus utama kami (apa 
nilai tambah pengalaman Slovakia bagi realitas Amerika?)” –bisa datang (sebetulnya mudah 
mencegahnya–periksa fokus regional dari tulisan-tulisan dalam jurnal itu). Beberapa jurnal 
mengundang tulisan komparatif, jadi mengirimkan tulisan mengenai pengalaman di satu 
negara saja menjadi kontra-produktif. 
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a/ Contoh-contoh jurnal dengan fokus teritorial yang jelas

Asian Journal of Social Psychology 

Ikhtisar

“Asian Journal of Social Psychology (Jurnal Psikologi Sosial Asia) merangsang riset dan 
mendorong pertukaran akademik demi memajukan (ilmu) psikologi sosial di Asia. Jurnal 
menerbitkan tulisan teoritis dan empiris dari ilmuwan Asia dan mereka yang berminat pada 
budaya dan masyarakat Asia.”

Tujuan dan Ruang lingkup

“Asian Journal of Social Psychology menerbitkan tulisan teoritis dan empiris serta 
ulasan hasil riset penting mengenai topik-topik tertentu oleh ilmuwan Asia dan mereka yang 
berminat pada budaya dan masyarakat Asia. Jurnal sangat mendorong pengajuan tulisan 
mengenai Asia dan/atau dari penulis Asia, namun juga menerima tulisan dengan kualitas 
tinggi dari berbagai belahan dunia. 

Ruang lingkup jurnal mencakup seluruh aspek proses sosial seperti perkembangan, 
kognisi, kepribadian, kesehatan, konseling, organisasi dan pendidikan. Jurnal mendorong 
integrasi lintas-disiplin dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora.” 

Sumber: https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/1467839x/homepage/
productinformation.html

Journal of European Public Policy 

The Journal of European Public Policy (JEPP) atau (Jurnal Kebijakan Publik Eropa) telah 
memantapkan dirinya sebagai salah satu dari jurnal terpandang dalam kajian kebijakan 
publik, politik Eropa dan Uni Eropa dan bertujuan menyediakan sumber-sumber yang lengkap 
dan pasti dari artikel-artikel yang analitis, teoretis, dan metodologis dalam bidang ini. Berfokus 
pada dinamika kebijakan publik di Eropa, jurnal ini mendorong berbagai pendekatan ilmu 
sosial, baik kualitatif maupun kuantitatif. JEPP mengartikan kebijakan pubik Eropa secara luas 
dan menerima ide-ide dan pendekatan-pendekatan inovatif. Bidang utama yang dicakup oleh 
jurnal adalah sebagai berikut:

Pendekatan-pendekatan teoritis dan metodologis terhadap kajian kebijakan publik di 
Eropa dan di mana saja.  

• Perkembangan dan proses kebijakan publik di Eropa 

• Studi-studi komparasi dari kebijakan publik di Eropa 

• Titik temu kebijakan publik antara negara-bangsa (Eropa) dengan Uni Eropa 
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• Uni Eropa: kelembagaan, proses-proses politik dan kebijakan 

• Uni Eropa sebagai pelaku dalam urusan-urusan regional dan global. 

Sebagai tambahan, JEPP menerbitkan Bagian Agenda Riset dan Bagian Debat (disunting 
oleh Michael Blauberger, Universitas Salzburg, Austria). Tulisan untuk Bagian Agenda Riset 
diharapkan mengulas secara dalam bidang minat khusus dan mengembangkan agenda riset 
yang inovatif.  Bagian Debat terdiri dari dua atau tiga artikel singkat, yang mengambil sikap 
berseberangan atau mendukung sebuah isu bersama. Format debat pendek ini dimaksudkan 
untuk secara khusus mendorong pendapat tentang isu-isu tertentu dan kontroversial.

Sumber: https://www.tandfonline.com/action/
journalInformation?show=aimsScope&journalCode=rjpp20

b/ Contoh-contoh jurnal dengan kaitan wilayah pada judulnya, tetapi fokus pada 
bahasan internasional (paling tidak secara formal)

European Journal of Social Work 
(kurang dari 10% artikelnya dari luar Eropa) 

“The European Journal of Social Work (Jurnal Pekerja Sosial Eropa) menyediakan wadah 
bagi para pekerja sosial di seluruh wilayah Eropa dan di luar Eropa. Jurnal ini menganalisis 
dan mempromosikan perkembangan di bidang pekerjaan sosial di Eropa dan internasional, 
kebijakan sosial, lembaga-lembaga jasa sosial, dan strategi  perubahan sosial dengan menerbitkan 
tulisan-tulisan yang telah dinilai tentang isu-isu kunci terkini. Sumbangan tulisan termasuk 
debat teori, kajian-kajian empiris, catatan-catatan riset, perspektif negara, dan ulasan. Jurnal 
memegang perspektif lintas-disiplin yang mengakui secara positif keberagaman tradisi budaya 
dan konssep di mana pekerja sosial di Eropa berada. Khususnya, ia menguji paradigma Eropa 
terbaru dalam metodologi dan analisis komparatif. 

Sumber: https://www.tandfonline.com/action/
journalInformation?show=aimsScope&journalCode=cesw20

Transylvanian Review of Administrative Sciences 
(sedikit tulisan dari Romania, kebanyakan dari negara lain) 

“TRAS mewakili usaha-usaha yang diinisiasi oleh sekelompok ilmuwan internasional 
yang bertujuan mengembangkan riset di bidang administrasi publik di sebuah negara 
di mana selama rezim komunis berkuasa tidak ada tradisi riset di bidang tersebut.  TRAS 
menggambarkan analisis khusus yang unik mengenai ruang-ruang eks komunis, proses transisi 
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ke demokrasi, reformasi administrasi publik, dan analisis komparatif sistem administrasi. 
Topik umum di dalam Jurnal ini meliputi ilmu-ilmu administrasi. Sebagai hasil dari 
pendekatan modern lintas-disiplin, artikel-artikel meliputi tema-tema khusus: manajemen 
publik, kebijakan publik, hukum administrasi, analisis kebijakan publik, pembangunan 
kawasan, pembangunan masyarakat, keuangan publik, perencanaan kota, evaluasi program 
administrasi publik, etika, perbandingan sistem administrasi, dan lain sebagainya. TRAS 
mendorong para penulis untuk mengirimkan artikel yang berdasarkan hasil riset empiris. 
Dari sudut pandang topik yang dibahas, TRAS sejalan dengan kecenderungan dalam jurnal-
jurnal internasional lain di bidang administrasi publik.“ 

Sumber: http://rtsa.ro/tras/index.php/tras

c/ Contoh Jurnal dengan fokus internasional yang jelas (paling tidak secara formal) 

International Public Management Journal 

“The International Public Management Journal (IPMJ) atau Jurnal Internasional 
Manajemen Publik menerbitkan karya empiris dan teoritis yang bermutu tinggi mengenai 
pengelolaan organisasi besar, khususnya organisasi publik. IPMJ menampilkan tulisan-tulisan 
ilmuwan dari seluruh dunia yang melakukan riset di bidang manajemen publik dan reformasi 
pemerintahan, perbandingan administrasi publik, teori organisasi, dan perilaku organisasi. 
IPMJ berusaha menjembatani mereka yang melakukan riset di  bidang manajeman publik 
dan administrasi publik dengan mereka yang bekerja di bidang perilaku organisasi dan teori 
organisasi. IPMJ bermaksud merangsang dan mencerminkan kepentingan akademis dari 
konstituen pembaca dan ilmuwan internasional. ”

Sumber: https://www.tandfonline.com/action/
journalInformation?show=aimsScope&journalCode=upmj20

Journal of International Business Studies  
(Peringkat pertama dalam Bisnis, Manajemen dan Akunting) – lihat bagian sebelumnya 

International Journal of Production Economics

“The International Journal of Production Economics atau Jurnal Internasional Ekonomi 
Produksi berfokus pada topik-topik mengenai pertemuan antara teknik dan manajemen. Seluruh 
aspek dari subyek yang berkaitan dengan proses manufaktur dan industri, serta produksi secara 
umum tercakup dalam Jurnal ini. Jurnal bersifat lintasdisiplin, mempertimbangkan seluruh 
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siklus kegiatan, seperti siklus produk – riset, disain, pengembangan, ujicoba, peluncuran, 
pembuangan – dan siklus arus material – pasokan, produksi, distribusi. Tujuan utama dari 
jurnal ini adalah menyebarluaskan pengetahuan guna meningkatkan praktik industri dan 
memperkuat dasar teori yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang 
tepat. Jurnal ini menyediakan forum bagi pertukaran ide dan presentasi perkembangan terbaru 
dalam teori dan penerapannya, di mana rekayasa dan teknologi bertemu dengan lingkungan 
manajerial dan ekonomi di wilayah industri tersebut beroperasi. Secara karakter, jurnal ini 
memadukan pendekatan akademik berstandar tinggi dengan nilai praktis dari penerapan 
industri. Artikel-artikel yang diterima adalah yang berdasarkan teori yang baik dan teliti dan 
mengandung pemikiran ilmiah yang penting dan baru. Menelusuri konsekuensi-konsekuensi 
ekonomi dan finansial dalam analisis masalah dan solusinya, menjadi tema sentral dari jurnal 
ini. Penyerahan artikel harus mengikuti dengan ketat Panduan bagi Penulis dari jurnal ini.”

Sumber: https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-production-economics

d/ Contoh jurnal dengan fokus internasional dan komparasi 

Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice  

“JCPA atau Jurnal Komparasi Analisis Kebijakan: Riset dan Praktik telah merintis kajian 
tentang perbandingan kebijakan sejak tahun 1990 dan satu-satunya jurnal yang secara ekplisit 
menyebut dirinya sebagai jurnal komparasi tentang kajian analisis kebijakan. Jurnal bertujuan 
merangsang perkembangan intelektual dari studi komparasi kebijakan dan pertumbuhan 
komunitas internasional ilmuwan yang meneliti tantangan dan manfaat dari penyusunan 
antar dan lintaskebijakan global. JCPA berafiliasi dengan Forum Internasional Komparasi 
Analisis Kebijakan (the International Comparative Policy Analysis Forum/ICPA-Forum) 
dan bertindak sebagai wadah publikasi bagi banyak kelompok riset internasional. JCPA 
mengundang artikel-artikel yang memberikan sumbangan penting kepada teori, metodologi 
dan analisis empiris dari studi komparasi kebijakan, juga hubungannya dengan masalah-
masalah publik, administrasi dan manajemen. Artikel tidak harus berupa komparasi dari 
dua unit sosial tetapi sejalan dengan tujuan dan ruang lingkup jurnal.” 

Tujuan dan Ruang lingkup

“JCPA menerbitkan karya yang bertujuan menangkap perbedaan atau kesamaan dalam 
isu-isu kebijakan serta peran dari komparasi analisis kebijakan baik di dalam maupun di 
antara unit-unit sosial. Ia menyumbang kepada: 

• Pengembangan teori komparasi 

• Ujicoba teori komparasi 

• Pengembangan metodologi komparasi 
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• Evaluasi metode riset komparasi 

• Riset empiris komparasi kebijakan 

• Implikasi praktis dari komparasi kebijakan publik 

• Pelajaran yang dapat ditarik dan and extrapolasi”

Kriteria

JCPA memberikan prioritas kepada studi-studi komparasi dan mengharapkan artikel 
yang mencerminkan Tujuan dan Ruang lingkup Jurnal.”

Lintas-disiplin

“JCPA mendorong publikasi lintasdisiplin. Ranah kebijakan: terbuka bagi riset kebijakan 
yang meningkatkan mis., imigrasi, layanan kesehatan, lingkungan dan perubahan iklim, 
pendidikan, keamanan atau hak asasi manusia, kesejahteraan, perhubungan, bioteknologi. 
Keberfungsian: artikel menggambarkan, di antaranya, metode riset, keuangan publik dan 
penganggaran, reformasi administrasi, pengukuran kinerja.”

Sumber: https://www.tandfonline.com/toc/fcpa20/current

2.1.3 Apakah naskah Anda konsisten dengan fokus teori/praktis dari jurnal? 

Kebanyakan jurnal yang masuk di dalam database inti internasional (WoS, Scopus) 
memiliki karakter akademik yang ketat, tetapi beberapa di antaranya paling tidak menyatakan 
fokus mereka adalah campuran antara akademik dan praktis. Hanya sedikit jurnal terindeks 
yang lebih menyukai artikel-artikel yang memiliki nilai tambah praktis ketimbang akademik.

a/ Contoh-contoh pendekatan ‘campuran’ 

Di atas telah disebutkan International Journal of Production Economics: “Secara 
karakter, jurnal ini memadukan pendekatan akademik berstandar tinggi dengan nilai praktis 
dari penerapan industri”... tetapi “Artikel-artikel yang diterima adalah yang berdasarkan teori 
yang baik dan teliti dan mengandung pemikiran ilmiah yang penting dan baru.”

Measuring Business Excellence 

“MBE memberikan wawasan internasional ke dalam cara-cara non-keuangan untuk 
mengukur dan mengelola peningkatan kinerja usaha dan dinamika penciptaan nilai-nilai 
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perusahaan. Jurnal menerbitkan baik itu riset akademik yang ketat maupun pengalaman-
pengalaman praktis yang mendalam mengenai perkembangan dan penggunaan model, alat 
dan pendekatan assesmen dan manajemen untuk mendukung keunggulan dan penciptaan 
nilai-nilai organisasi publik dan swasta abad 21. MBE meliputi topik-topik utama seperti, 
tetapi tidak terbatas pada:

• Mengukur dan mengelola kinerja bisnis; 

• Memproses usaha-usaha peningkatan kinerja; 

• Alokasi sumber-sumber strategis dan pemanfaatannya; 

• Pendekatan, metode dan teknik untuk merancang, menjalankan dan meninjau 
kembali sistem pengukuran dan manajemen; 

• Aset-aset intelektual, tak berwujud (intangible) dan pengetahuan; 

• Dimensi lunak dari keunggulan; 

• Evaluasi dan pemahaman tentang keunggulan bisnis: faktor-faktor persaingan, 
teknologi, sosial dan politik; 

• Inovasi, perubahan dan kreativitas untuk pengembangan organisasi

Jurnal menyediakan forum bagi pengembangan teori dan praktis di bidang pengukuran 
dan pengelolaan faktor-faktor non-keuangan strategis yang mendorong peningkatan kinerja 
organisasi dan dinamika penciptaan nilai. Ia menantang pontensi pengembangan dan 
menjelaskan bagaimana mengukur di mana organisasi Anda berada dan seefektif apa bisnis 
Anda bekerja. Jurnal ini merupakan bacaan penting bagi mereka yang perlu mencapai 
keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di dalam lingkungan usaha yang terus berubah 
dengan cepat. 

Sumber: http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=mbe

b/ Contoh Jurnal yang dominan berfokus pada praktik 

World Sports Activewear

Majalah WSA – umum dikenal sebagai penerbitan ternama di dunia mengenai 
perkembangan material di pasar pakaian olahraga, telah terbit selama 10 tahun. Terbit enam 
kali dalam setahun, majalah ini memberikan detil mengenai perkembangan komersial dan 
teknik penting dalam salah satu bisnis industri yang paling dinamis dan terintegrasi di dunia. 

Sumber: http://www.integrity-ethics.com/journal/123148
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2.1.4 Apakah naskah Anda sejalan dengan bias riset kuantitatif atau kualitatif dari 
jurnal (jika ada), atau dengan jenis tulisan yang diharapkan? 

Informasi penting terakhir yang tersedia di laman jurnal adalah mengenai pendekatan 
riset yang diharapkan, metode-metode dan jenis tulisan (dua pertanyaan yang berbeda). 
Tahap pertama adalah membedakan pendekatan yang diharapkan Jurnal: kuantitatif, 
campuran atau kualitatif. Tahap kedua memeriksa apakah jenis tulisan Anda bisa diterima 
(contohnya tidak semua jurnal menerima studi kasus, tidak semua jurnal menerbitkan 
tinjauan buku, dll). 

a/ Contoh-contoh Jurnal dengan pendekatan kuantitatif yang (dinyatakan) jelas/
hampir jelas 

Czech Journal of Economics and Finance (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Czech) 

(contoh bagus mengapa perlu membaca beberapa tulisan dalam jurnal – penyebutan 
“tulisan-tulisan yang berorientasi empiris” dengan jelas kita pahami hanya setelah memeriksa 
beberapa tulisan, yaitu pendekatan kuantitatif, lebih disukai jika ada modeling) 

“Jurnal mencurahkan perhatian khusus pada ekonomi moneter, keuangan publik, ekonomi 
keuangan, dan ekonomi internasional, tetapi juga terbuka terhadap tulisan-tulisan bermutu 
mengenai segala isu di bidang ekonomi modern. Kami lebih menyukai tulisan yang berorientasi 
empiris, namun tidak menolak tulisan-tulisan ulasan atau teoritis yang bermutu tinggi dan 
relevan dengan tujuan Jurnal. Di antara tulisan-tulisan empiris, kami menyukai tulisan yang 
relevan dengan audiens internasional yang luas, mis., tulisan yang mencakup beberapa negara 
atau topik-topik analisis yang jelas relevan tidak hanya di satu negara saja.” 

Sumber: http://journal.fsv.cuni.cz/page/index/aims

Applied Stochastic Models in Business and Industry 

“ASMBI atau Model Penerapan Stochastic di bidang Bisnis dan Industri, pertama kali 
diterbitkan pada tahun 1985, menerbitkan tulisan-tulisan di bidang antarmuka antara modeling 
stochastic, analisis data dan penerapannya dalam bisnis, keuangan, asuransi, manajemen dan 
produksi. Pada tahun 2007 ASMBI menjadi jurnal resmi dari Masyarakat Internasional Statistik 
Bisnis dan Industri (International Society for Business and Industrial Statistics. www.isbis.org). 
Tujuan utama jurnal adalah menerbitkan tulisan, baik teknis maupun praktis, memberikan 
hasil-hasil baru yang memecahkan atau memiliki potensi besar memecahkan masalah-masalah 
nyata di lapangan. Ketepatan matematis, modeling stochastic yang inovatif dan penerapan yang 
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baik adalah unsur-unsur kunci dari tulisan-tulisan yang diterbitkan, setelah melalui proses 
review yang sangat selektif. Jurnal juga terbuka terhadap ide-ide baru, seperti Data Science 
dan Big Data yang diolah dari masalah-masalah dalam bisnis dan industri atau kuantifikasi 
ketidakpastian dalam rekayasa, atau yang lebih tradisional seperti keandalan, kendali mutu, 
rancang eksperimen, proses manajerial, rantai pasokan dan inventori, asuransi, ekonometri, 
modeling keuangan (tulisan harus terkait dengan masalah-masalah riil). Jurnal juga tertarik 
dengan tulisan-tulisan yang menjelaskan akibat-akibat keputusan bisnis dan industri terhadap 
lingkungan, kesehatan, kehidupan sosial. Metode komputasi canggih juga sangat diterima 
ketika dikombinasikan dengan penerapan dan model-model inovatif yang tepat.”

Sumber: https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/15264025/homepage/
productinformation.html

b/ Contoh-contoh Jurnal dengan pendekatan campuran 

Contemporary Economic Policy 

(dalam kasus ini Anda harus memeriksa contoh-contoh tulisan 
 apakah penggunaan statistik dasar sudah cukup untuk tulisan bisa diterbitkan) 

CEP menerbitkan riset dan analisis ekonomi akademis tentang isu-isu penting bagi bisnis, 
pemerintah, dan pengambil kebijakan lainnya. Ilmuwan Barat ternama, termasuk tiga orang 
peraih Nobel, merupakan penulis CEP. Tujuan Jurnal adalah mengomunikasikan hasil-hasil 
analisis ekonomi bermutu tinggi kepada para pengambil kebijakan, fokus pada riset dan analisis 
berkualitas mengenai isu-isu kebijakan terkini yang menjadi perhatian luas, meningkatkan 
pengetahuan di antara tokoh-tokoh ekonomi untuk memahami dampak kebijakan, dan 
memajukan metode-metode analisis kebijakan. 

Tujuan dan Ruang lingkup

Pertama kali diterbitkan tahun 1982 sebagai Contemporary Policy Issues, kini Contemporary 
Economic Policy menerbitkan riset dan analisis ekonomi akademis tentang isu-isu penting 
bagi bisnis, pemerintah, dan pengambil kebijakan lainnya. Ilmuwan Barat ternama, termasuk 
tiga orang peraih Nobel, merupakan penulis CEP. Tujuan Jurnal adalah mengomunikasikan 
hasil-hasil analisis ekonomi bermutu tinggi kepada para pengambil kebijakan, fokus pada 
riset dan analisis berkualitas mengenai isu-isu kebijakan terkini yang menjadi perhatian 
luas, meningkatkan pengetahuan diantara tokoh-tokoh ekonomi untuk memahami dampak 
kebijakan, dan memajukan metode-metode analisis kebijakan.

Sumber: https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14657287/homepage/
productinformation.html
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Administrative Science Quarterly 
 (Jurnal Administrasi Publik terdepan) 

“ASQ dimiliki dan dikelola oleh Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management di 
Cornell University, telah menjadi kajian organisasi terbaik sejak bidang studi ini dimulai. Jurnal 
peringkat atas ini secara teratur mengeluarkan tulisan-tulisan teoritis dan empiris terbaik yang 
berasal dari disertasi dan karya baru yang masih terus berkembang dari para ilmuwan senior, 
selain juga karya lintasdisiplin bidang teori organisasi, dan ulasan buku-buku informatif.  
Sebagai yang tercanggih sejak bidang ini di mulai, ASQ menjadi sumber karya-karya teoritis 
dan empiris terbaik di bidang studi organisasi. ASQ secara teratur mengeluarkan tulisan-
tulisan teoritis dan empiris terbaik yang berasal dari disertasi dan karya baru yang masih terus 
berkembang dari para ilmuwan senior. Carilah di ASQ karya baru dari ilmuwan muda dengan 
pandangan-pandangan segar, yang membuka penyelidikan baru, dan dari ilmuwan yang lebih 
berpengalaman yang menggali lebih dalam karya sebelumnya sambil melihat kemungkinan 
medan riset baru. ASQ menerbitkan tulisan-tulisan terbaik mengenai teori organisasi dari 
sejumlah disiplin, termasuk perilaku dan teori organisasi, psikologi dan psikologi sosial, 
manajemen strategis, ekonomi, administrasi publik, dan hubungan industrial. Lihatlah ke 
ASQ untuk karya-karya yang melampaui batas-batas disiplin tertentu yang berbicara kepada 
audiens yang lebih luas. ASQ menerbitkan tulisan-tulisan kualitatif dan kuantitatf dan juga 
tulisan-tulisan yang murni teoritis. Dimulai dengan isu khusus pada riset kualitatif di tahun 
1979, ASQ menetapkan standar bagi riset kualitatif unggul. Perspektif teoritis dan topik-topik 
dalam ASQ berkisar dari mikro ke makro, dari eksperimen laboratorium psikologi ke kerja di 
tingkat negara-bangsa. Lihatlah ke ASQ untuk keluasan dan keragaman.”  

Sumber: https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/administrative-science-quarterly/
journal202065#description

c/ Contoh-contoh jurnal dengan pendekatan kualitatif yang (dinyatakan) jelas/
hampir jelas 

Journal of European Public Policy 

“JEPP atau Jurnal Kebijakan Publik Eropa telah memantapkan dirinya sebagai salah satu 
jurnal yang harus diperhitungkan di bidang kebijakan publik, politik Eropa dan Uni Eropa 
dan bertujuan menyediakan sumber yang menyeluruh dan pasti melalui tulisan-tulisan 
yang analitis, teoritis dan metodologis di bidang ini. Memusatkan perhatian pada dinamika 
kebijakan publik di Eropa, Jurnal mendorong pendekatan-pendekatan ilmu sosial yang luas, 
baik itu kualitatif maupun kuantitatif. JEPP mengartikan kebijakan publik Eropa secara luas 



27

MODUL No. 2 | Menerbitkan di Jurnal Akademik

dan menerima ide-ide dan pendekatan-pendekatan inovatif. Bidang utama yang dicakup 
Jurnal adalah: 

• Pendekatan-pendekatan teoritis dan metodologis dalam kajian kebijakan publik di 
Eropa dan di lain tempat 

• Perkembangan dan proses kebijakan publik nasional di Eropa 

• Studi perbandingan kebijakan publik di dalam wilayah Eropa 

• Pertemuan kebijakan publik  antara negara bangsa dengan Uni Eropa 

• Uni Eropa: kelembagaan, proses-proses politik dan kebijakan-kebijakannya 

• Uni Eropa sebagai pelaku dalam urusan-urusan regional dan global.” 

Sumber: https://www.tandfonline.com/action/
journalInformation?show=aimsScope&journalCode=rjpp20

Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing

(penggambaran tujuannya sedikit umum, tetapi setelah membaca 
beberapa artikel jelas terlihat pendekatan kualitatifnya) 

JNPSM atau Jurnal Pemasaran Nirlaba dan Sektor Publik adalah jurnal yang artikelnya 
telah melalui ulasan sejawat dan dikhususkan untuk studi adaptasi prinisip-prinsip pemasaran 
tradisional bagi organisasi nirlaba dan lembaga-lembaga pemerintah. Jurnal secara luas 
menaruh minat pada keragaman topik dalam bidang pemasaran nirlaba, seperti rekrutmen 
dan pemeliharaan donor dan relawan, pemasaran politik, pemasaran sosial, strategi dan 
perencanaan pemasaran, pemasaran daring untuk organisasi nirlaba, hubungan masyarakat, 
perencanaan media, dan lainnya. Penulis-penulis artikel kebanyakan datang dari latar belakang 
akademis. Namun demikian, artikel-artikel tersebut ditulis dalam gaya yang mudah dipahami 
pembaca akademik maupun praktisi. Jurnal menjadi bacaan utama bagi beragam profesional. 
Profesional pemasaran, ilmuwan, dan peneliti dari disiplin-disiplin seperti jasa rekreasi – 
taman, tempat rekreasi, pariwisata, humas, administrasi pendidikan tinggi, dan layanan 
kesehatan – akan mendapatkan informati berharga dari JNPSM. Dewan review terbaik telah 
dibentuk yang terdiri dari ilmuwan-ilmuwan yang ternama dalam perkembangan awal ilmu 
pemasaran bagi organisasi nirlaba dan sektor publik. Jurnal menerbitkan riset utama yang 
telah direview dan intisari serta indeks dari riset-riset saat ini yang diterbitkan di tempat lain. 

Sumber: https://www.tandfonline.com/action/
journalInformation?show=aimsScope&journalCode=wnon20
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d/ Kriteria “Jenis Artikel” 

Penulis-penulis potensial harus juga memeriksa jenis artikel apa yang diharapkan. 
Beberapa jurnal sangat khusus menerbitkan jenis artikel, tetapi beberapa lainnya sangat 
terbuka menerima berbagai jenis tulisan – contoh yang bagus adalah Jurnal Pemasaran Islam 
yang telah disebutkan di atas: “JIMA menerbitkan tulisan-tulisan yang berdasarkan karya 
empiris kuantitatif maupun kualitatif, konseptual, teoritis, review literatur, studi kasus, ulasan 
buku, wawancara eksekutif, dan pemikiran-pemikiran – tanpa preferensi.” Contoh lain dari 
‘universalitas’ adalah Jurnal Electronic Government: “EG menerbitkan tulisan-tulisan asli dan 
ulasan, laporan-laporan teknis, studi kasus, laporan konferensi, laporan manajemen, ulasan 
buku, dan catatan-catatan, komentar dan berita-berita. Kami menerima tulisan bermutu 
tinggi demi menjaga pembaca selalu mendapat pemikiran dan riset e-government mutakhir;  
studi kasus dan penerapan praktis untuk menggambarkan perancangan e-government, 
pembangunan, manajemen dan implementasi diterima dengan baik.”

Banyak jurnal yang memilliki bagian khusus untuk tulisan-tulisan pendek atau khusus 
– contohnya adalah Journal of European Public Policy di atas: “Sebagai tambahan, JEPP 
menerbitkan Seksi Agenda Riset dan Debat Research (diedit oleh Michael Blauberger, 
University of Salzburg, Austria). Tulisan untuk Seksi Agenda Riset diharapkan berisi 
ulasan tentang bidang minat khusus terbaru dan membangun sebuah agenda riset yang 
inovatif. Sedangkan Seksi Debat berisi dua atau tiga tulisan singkat yang mengambil posisi 
berseberangan atau mendukung sebuah isu. Format debat pendek dimaksudkan untuk 
mendorong tulisan pada topik-topik tertentu dan isu-isu kontroversial. Silakan ikuti tautan 
ini, http://explore.tandfonline.com/page/pgas/rjpp-call-for-special-papers untuk informasi 
lebih lanjut.” 

2.1.5 Membaca artikel-artikel yang sudah diterbitkan 

Setelah memeriksa tujuan dan ruang lingkup (topik), metodologi yang diharapkan 
melalui laman jurnal, sangat dianjurkan untuk membaca beberapa tulisan-tulisan yang telah 
dipublikasikan (baru saja diterbitkan) (kebanyakan jurnal memberi contoh-contoh gratis 
atau bahkan akses gratis kepada artikel-artikelnya). Hanya dengan cara ini penulis potensial 
bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, sebuah daftar yang telah disebutkan 
di awal tulisan ini: 

• Apakah jurnal yang dituju pernah menerbitkan artikel dengan subyek yang sama? 
Jika tidak, apakah jurnal itu pernah menerbitkan tulisan tentang topik yang 
digunakan sebagai dasar teori riset Anda? 

• Apakah jurnal pernah menerbitkan artikel yang menggunakan metodologi yang 
sama dengan naskah Anda? 
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• Jika naskah Anda melaporkan hasil yang berbeda atau ada masalah menyangkut 
metodologi, apakah sudah pernah jurnal tersebut menerbitkan artikel yang serupa? 

• Apakah gaya tulisan Anda sesuai dengan yang ada di Jurnal? 

Pada sedikit kasus, beberapa indikasi dari pertanyaan-pertanyaan yang disebut di atas 
bisa didapat di dalam laman Jurnal – seperti yang ditemui di Journal of Drug Policy Analysis 
yang telah disebutkan di atas: 

“Sumbangan tulisan akan dievaluasi murni pada kemampuan analitis, dan 
bukan pada kesamaan pandangan dengan dewan editorial Jurnal. Tidak perlu sebuah 
tulisan memberikan kesimpulan yang tegas; namun penulis bisa berfokus untuk 
memperjelas pertaruhan dari sebuah kebijakan, dan pertukaran di antara nilai-nilai 
dan kepentingan yang bermain.”

Sumber: https://www.degruyter.com/view/j/jdpa#

Membaca beberapa artikel atau memeriksa daftar tulisan yang pernah diterbitkan di 
beberapa edisi terakhir bisa membantu menemukan bahwa pernyataan misi Jurnal tidak 
sepenuhnya sejalan dengan praktiknya – contoh yang bagus adalah Journal of Public 
Administration and Policy yang menyatakan: “Jurnal kami dikhususkan bagi administrasi 
publik dan isu-isu kebijakan publik di Eropa Tengah dan Timur. Tujuan kami menerbitkan 
tulisan-tulisan bermutu tinggi berdasarkan riset empirik yang dilakukan di Eropa Tengah 
dan Timur, tulisan teoritis yang mengembangkan teori administrasi publik dan kebijakan 
publik secara umum, atau dimensi khusus di wilayah ini (www.nispa.sk)” – namun demikian, 
tulisan-tulisan tentang atau dari wilayah lain juga diterbitkan. 

2.1.6 Apakah panjang naskah sesuai dengan Jurnal? 

Setiap jurnal berbeda dari sudut pandang panjang artikel yang bisa diterima. Pada 
kebanyakan kasus informasi mengenai panjang maksimal sebuah artikel (atau syarat besar 
maksimum untuk tabel dan gambar) bisa dilihat di bagian “Petunjuk bagi Penulis.” Beberapa 
contoh seperti di bawah ini: 

• Total Quality Management & Business Excellence: Artikel untuk Jurnal ini tidak 
boleh lebih dari 6.000 kata; batasan ini sudah termasuk tabel, referensi, keterangan 
gambar, catatan kaki, catatan akhir. 

• Public Management Review menerima artikel dan ulasan. Artikel berupa tulisan 
substantif yang menyumbang pada pendalaman teori tentang manajemen publik 
dan/atau pengetahuan empirik kita tentang manajemen publik. Sumbangan tulisan 
kepada PMR tidak melebihi 8.000 kata (tidak termasuk referensi). Tulisan yang 
melebihi panjang yang disyaratkan akan dikembalikan kepada penulis. Naskah final 
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yang diterima untuk proses review tidak boleh melebihi 9.000 kata. Tulisan yang 
panjangnya melebihi yang disyaratkan tidak akan diterbitkan. Penulis akan dimintai 
konfirmasi panjang tulisan pada saat penyerahan dan juga selanjutnya pada proses 
review dan revisi. Keputusan editor adalah final. Sedangkan untuk tulisan Review: 
Ulasan tentang publikasi yang signifikan mengenai manajemen publik dari seluruh 
dunia, atau ulasan terhadap beberapa publikasi mengenai satu aspek manajemen 
publik. Panjang sekitar 1.000 – 1.500 kata.

• Public Administration Issues: Artikel harus berkisar antara 20.000 dan 60.000 karakter 
(termasuk spasi). Panjang artikel optimal adalah 40.000 karakter.

• Supply Chain Management: Panjang artikel maksimal 12.000 kata. Sudah termasuk 
referensi dan apendiks. Untuk tabel atau gambar, 520 kata per tabel/gambar. 

2.1.7 Berapa banyak Jurnal dikutip di dalam naskah Anda? 

Pertanyaan ini sedikit sensitif dan berhubungan juga dengan bagian dari “pertimbangan 
filosofis dan etika”. Hampir semua jurnal saat ini bersedia meningkatkan faktor dampak 
mereka – dicapai dengan digunakannya artikel-artikel di jurnal mereka sebagai referensi di 
jurnal lain, tetapi juga di jurnal mereka sendiri. Penekanan pada faktor dampak ini memiliki 
dampak yang berbeda pada tiap jurnal – beberapa di antaranya tidak ingin menampakkan 
keinginan mendapatkan dampak lebih besar secara terang-terangan – dan mencoba 
meraihnya melalui kualitas. Jurnal lain mencoba mendorong dampak dengan cara yang tidak 
terlalu etis – misalnya dengan memasukkan pertanyaan di atas secara langsung di dalam 
panduan bagi pengulas mereka.  

Contoh dari formulir kriteria review dari sebuah Jurnal: “apakah tulisan menggunakan 
referensi dari artikel-artikel sebelumnya di jurnal kami?” 

Bagaimanapun, kita bisa berdebat bahwa hal tersebut wajar dan berguna jika dalam 
naskah yang sedang disiapkan, kita mengutip artikel yang relevan dengan topik yang pernah 
diterbitkan di jurnal yang telah kita pilih. Untuk memastikan bahwa artikel yang penting 
tidak terlewat; sekali lagi disarankan untuk memeriksa isi jurnal setidaknya tiga atau empat 
tahun terakhir. 

2.1.8 Saran apa yang diberikan sejawat Anda? 

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa beberapa informasi mengenai ruang lingkup dan 
tujuan jurnal bisa dilihat eksplisit di laman jurnal, tetapi dalam banyak kasus info ini hanya 
sebagian saja, tidak jelas benar dan beberapa di antaranya dalam praktiknya berbeda dengan 
apa yang ditulis. Mengingat hal ini, ada baiknya kita bertanya kepada rekan kerja apakah 
memiliki pengalaman dengan artikel sejenis atau dengan jurnal yang dituju. 
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2.2 Peringkat, dampak dan keterlihatan jurnal: gengsi jurnal 

Jurnal bergengsi dalam banyak kasus menjadi pertimbangan penting bagi penulis, 
terutama di dalam sistem di mana tulisan yang dimuat di jurnal bergengsi akan secara 
langsung mempengaruhi evaluasi si penulis sebagai anggota dewan fakultas. Walaupun 
demikian, dalam beberapa kasus, motivasi menerbitkan tulisan pada tingkat tertentu 
(contohnya satu Scopus artikel di jurnal dalam dua tahun sebagai syarat mempertahankan 
jabatan), dan kriteria lain (terutama kemungkinan tulisan diterima) mungkin lebih penting.   

Klingner et al. (2005, 15) menyatakan: “Anda ingin karya Anda muncul dalam jurnal 
terbaik yang akan menerima karya Anda. Ganjaran dari karya yang dipublikasi di jurnal 
yang sering dikutip dan ternama akan mengikuti. Mulai dari ulasan yang lebih positif, ulasan 
yang lebih memuji, hingga ke permintaan menulis lebih banyak lagi.” 

Beberapa penulis mencoba membuat daftar faktor-faktor apa yang menentukan reputasi 
sebuah jurnal (contohnya Brorsen, 1987, Klinger, 2005, Robey et al., 1998). Faktor-faktor 
tersebut di antaranya:  

• Jurnal dengan sejarah lebih tua 

• Jurnal dengan sirkulasi lebih luas 

• Jurnal dengan tingkat penerimaan (artikel) lebih rendah 

• Jurnal dengan proses review yang menyeluruh 

• Jurnal dengan editor dan anggota dewan editorial ternama 

• Jurnal dengan editor dan anggota dewan yang berafiliasi dengan lembaga terpandang

• jurnal yang berafiliasi dengan organisasi terpandang 

• jurnal yang sering dikutip 

• jurnal dengan faktor dampak yang tinggi (sering dikutip) 

• jurnal dengan tingkat keterlihatan yang tinggi dalam berbagai database komputer. 

Bobot faktor-faktor di atas berbeda untuk setiap disiplin dan tingkat yang berbeda dan 
berkaitan dengan seluruh nilai dari manfaat yang diperoleh dari penerbitan ini bagi disiplin, 
lembaga atau penulis yang bersangkutan. 

Penggunaan faktor dampak hanyalah satu bagian dari pengukuran mutu sebuah 
jurnal. Knight dan Steinbach (2008, 66) berpendapat: “Sebagaimana ada perdebatan tentang 
kelayakan sebuah daftar jurnal departemen atau universitas, begitu juga dengan perdebatan 
mengenai faktor-faktor dampak. Faktor dampak ini, yang dihitung dan diterbitkan oleh 
penerbit akademik profit, The Thompson Corporation, merupakan  rasio terkini dari jumlah 
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sitasi dan jumlah artikel yang diterbitkan oleh jurnal. Namun demikian, faktor dampak itu 
sendiri, terlalu terbatas mengukur kualitas jurnal.” Lebih jauh penulis ini menyebutkan (66): 
“Terlepas dari bagaimana para penulis memandang elemen-elemen seperti daftar peringkat 
jurnal atau faktor-faktor dampak, penulis yang menginginkan tulisannya dimuat hendaknya 
mengenali elemen-elemen ini dan potensi dampaknya dan mengenali kemungkinan 
tulisannya dimuat di jurnal yang diinginkan tersebut.” Menyeimbangkan antara kemungkinan 
dimuatnya tulisan di jurnal yang bergengsi dengan potensi waktu yang hilang dalam proses 
review yang ujungnya penolakan, adalah masalah yang sulit.”

Beberapa ahli menyarankan untuk mengirimkan tulisan ke jurnal paling bergengsi 
terlebih dulu – bisa saja penulis beruntung dan tulisan diterima, atau penulis mendapatkan 
masukan yang sangat bagus yang sangat berguna untuk memperbaiki tulisan. Namun 
demikian, penolakan berkali-kali oleh jurnal ternama yang menghabiskan proses review 
yang panjang bisa menyebabkan ketertundaan dan tulisan bisa ‘ketinggalan zaman’ dan 
kehilangan kesempatan dimuat di jurnal yang bagus. Thompson (1995, 343) memberi catatan 
pada soal ini: “hal ini adalah  keputusan pribadi. Beberapa orang hanya menginginkan 
tulisannya dimuat di jurnal-jurnal yang sangat dihormati. Beberapa lagi berpikir kualitas 
tulisan melampaui masalah kualitas jurnal; orang-orang ini berpendapat bahwa artikel yang 
penting akan tetap dikenali apapun jurnal yang menerbitkan karya tersebut.” Antelman 
(2004) menemukan bahwa dalam empat disiplin ilmu (filosofi, ilmu politik, teknik elektro 
dan listrik, dan matematika) artikel-artikel gratis yang tersedia memiliki dampak riset yang 
besar, seperti yang terukur dari sitasi dalam ISI Web of Science database. 

Vogel, Hattkeb dan Petersen (2017, 1715) mendaftar 18 sistem pemeringkat yang ada 
saat ini untuk jurnal akademik, seperti yang terlihat di Tabel 1. 
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Tabel 1. Sistem Pemeringkat Jurnal Akademik 
(diurut dari atas ke bawah berdasarkan nama peringkat) 

Singkatan Lembaga Nama Tahun Jenis
Kategori 

Peringkat*

5YIF Clarivate Analytics
Faktor Dampak lima- 
tahunan 

2014
Berbasis 
Sitasi 

Continuous 
score

ABDC
Australian Business 
Deans Council

Daftar Kualitas Jurnal 
ABDC 

2013
Berbasis 
Keahlian

A*, A, B, C

AERES

Agence d’Évaluation 
de la Recherche et 
de l’Enseignement 
Supérieur

Tidak tersedia (Daftar 
Jurnal)

2012
Berbasis 
Keahlian 

A, B, C

AJG
Chartered Association 
of Business Schools

Panduan Jurnal 
Akademik 

2015 Hybrid 4*, 4, 3, 2, 1

CNRS
Centre National 
de la Recherche 
Scientifique

Kategorisasi Jurnal 
Ekonomi dan 
Manajemen 

2014 Hybrid 1*, 1, 2, 3, 4

CRA
Cranfield 
University School of 
Management

Rekomendasi Jurnal 
untuk Publikasi 
Akademik 

2012 Hybrid 4, 3, 2, 1

DEN
Danish Ministry of 
Higher Education and 
Science

Tidak tersedia (Daftar 
Jurnal)

2011
Berbasis 
keahilian 

1, 2

EJL
Erasmus Research 
Institute of 
Management

Daftar Jurnal ERIM 2012 Hybrid
P*, P, P A, S, 
M*

ESS
ESSEC Business 
School Paris

Peringkat Jurnal 
ESSEC 

2015 Hybrid 0+, 0, 1, 2, 3

FNEG

Foundation National 
pour l’Enseignement 
de la Gestion des 
Entreprises

Classement des 
Revues Scientifiques 
en Sciences de Gestion

2013 Hybrid 1*, 1, 2, 3, 4
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Singkatan Lembaga Nama Tahun Jenis
Kategori 

Peringkat*

FT45 Financial Times
Tidak tersedia  (Daftar 
Jurnal)

2010
Berbasis 
keahlian

Tidak 
tersedia 
(Daftar 
Jurnal)

Google h5 Google h5 index 2015
Berbasis 
Sitasi 

Angka yang 
berbeda  

HB Handelsblatt
Tidak tersedia  (Daftar 
Jurnal)

2014 Hybrid
1, 0.7, 0.5, 
0.4, 0.3, 0.2, 
0.1

HEC
Hautes Études 
Commerciales de 
Paris

Tidak tersedia  (Daftar 
Jurnal)

2011 Hybrid A, B+, B, C

SJR SCImago
SCImago SCImago 
Journal Rank (SJR)

2013
Berbasis 
Sitasi 

Continuous 
score

UQ
University of 
Queensland Business 
School

Daftar Peringkat ERA 
yang disesuaikan

2011
Berbasis 
keahlian 

1, 2, 3, 4, 5

UTD
University of Texas, 
Dallas

Tidak tersedia  (Daftar 
Jurnal)

Tanpa 
tahun

Berbasis 
keahlian 

n/a (Journal 
List)

VHB
German Academic 
Association for 
Business Research

Jourqual3 2015
Berbasis 
keahlian 

A+, A, B, C, 
D, E

Untuk kondisi Eropa, peringkat yang paling sering digunakan adalah “the Five-year 
Impact Factor” atau Faktor Dampak Lima-tahun” yang dikumpulkan dari Laporan Sitasi 
Jurnal (the Journal Citation Reports®) oleh Clarivate Analytics, the SCImago Journal Rank 
(SJR) yang dikompilasi oleh databse Scopus® dan Google Scholar h5 index. Peringkat jurnal 
dalam sistem ini tidaklah sama, bahkan jika metodologi yang digunakan sama – kami 
memberikan perbandingan ranking dari jurnal Administrasi Publik oleh Clarivate Analytics 
dan SCImago (Gambar 1 dan 2).
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Gambar 1. Pemeringkat Clarivate Analytics 
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Gambar 2. SCImago ranking

2.3 Jenis proses review dalam Jurnal 

Jurnal yang baik akan menekankan pada kualitas dan ketidakberpihakan dalam proses 
review. Standarnya adalah review buta ganda (dinilai oleh dua pengulas anonim) – pengulas 
tidak mengenal penulis dan penulis tidak mengenal pengulas.  Beberapa jurnal yang bagus 
menggunakan sistem review buta tunggal (single-blind peer-review), di mana pengulas 
mengenal nama dan afiliasi penulis, tetapi laporan pengulas yang diberikan kepada penulis 
dibuat anonim. 

Semua proses review yang sangat gampang dan cepat harus dicurigai dan jurnal macam 
itu sebaiknya diperiksa dengan saksama untuk menghindari masalah etis atau sejenisnya 
(lihat bagian penerbit predator). 

Banyak jurnal yang memiliki sistem “penjaga pintu” – editor menyeleksi dengan maksud 
memeriksa kualitas dan fokus tulisan secara selintas, sebelum diserahkan kepada pengulas. 
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Contohnya Supply Chain Management Journal: “Setiap tulisan dinilai oleh editor dan, jika 
dinilai cocok untuk penerbitan ini, maka akan dikirimkan ke setidaknya dua orang pengulas 
independen untuk dilakukan review buta ganda.” Layanan ini dihargai oleh para ilmuwan, 
karena dalam beberapa hari penulis menerima pesan mengapa editor Jurnal tidak mau 
mengirimkan tulisan untuk proses review selanjutnya. Di bawah ini contoh tanggapan dari 
sebuah jurnal (bagian penjelasan bisa lebih konkrit dan memberikan arahan yang jelas untuk 
perbaikan, atau bisa dibuat sangat singkat – jika tulisan tidak seusai dengan ruang lingkup 
jurnal): 

“Yang terhormat penulis, 

Terima kasih telah mengirimkan artikel Anda .... kepada Journal ... 

Sebelum memutuskan untuk meneruskan ke tahap yang mahal dan memakan waktu 
yaitu mengirimkan tulisan ke pengulas, kami dengan saksama menilai setiap tulisan yang 
masuk untuk memastikan apakah tulisan cocok dengan Jurnal dan apakah tulisan memiliki 
kesempatan besar mendapatkan penilaian yang bagus. 

Dengan menyesal kami menyampaikan bahwa Editor memutuskan untuk menolak tulisan 
Anda di Jurnal kami. Alasan utama adalah karena tulisan bersifat informatif, namun tidak 
cukup analitis. 

Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempertimbangkan 
karya Anda. Kami menyesal tidak bisa memberikan tanggapan yang lebih baik berkaitan 
dengan pemuatan tulisan Anda di Jurnal...

2.4 Lamanya proses review

Saat ini hampir semua jurnal mencoba memangkas waktu antara penerimaan artikel 
dengan proses review dan keputusan akhir. Namun demikian, bagi kebanyakan jurnal 
yang bagus lamanya proses review masih berbilang bulan, bukan minggu atau hari. Editor 
dan penerbit memperkirakan rata-rata lamanya proses review, tetapi tidak selalu hal ini 
diinformasikan di laman jurnal. 

The Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research (http://www.jtaer.
com/): “Dalam penyerahan standar, naskah akan direview dalam tiga bulan, tetapi lamanya 
review bisa berbeda-beda (bisa lebih cepat atau lebih lama) pada kasus-kasus tertentu. Sebagai 
contoh, jika laporan satu penilai berseberangan dengan lainnya atau ketika laporan penilai 
tertunda untuk alasan tertentu, Editor-pelaksana dan Co-Editor akan meminta ahli lain untuk 
menilai dan membuat keputusan akhir terhadap naskah.” Contoh lain dari sebuah jurnal 
Administrasi Publik peringkat Q3 dari JCR: “Rata-rata lamanya dari penyerahan (artikel) 
hingga keputusan pertama adalah 78 hari.” 
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Kenyataan bahwa dalam beberapa kasus keputusan review adalah “diterima dengan syarat 
– perbaikan besar dibutuhkan” artinya dibutuhkan waktu lebih (tergantung kemampuan 
penulis untuk menyerahkan perbaikan tepat waktu dan kemampuan penulis untuk 
secara efektif memasukkan saran dari editor ke dalam tulisannya) untuk menindaklanjuti 
(mengirimkan versi perbaikan, menilai versi perbaikan ini oleh penilai sebelumnya). 

Penulis yang memiliki jangka waktu yang ketat untuk menerbitkan (penulis yang akan 
mendapat jabatan atau promosi dalam waktu dekat, penulis yang sedang di akhir proyek 
risetnya atau peneliti yang topik penelitiannya dalam jangka waktu pendek atau menengah) 
perlu berfokus pada jurnal dengan proses review yang cepat (tetapi hati-hati dengan 
pertimbangan etika – lihat tulisan selanjutnya).  Ada banyak jurnal yang mencoba menarik 
minat penulis melalui prosedur review yang sangat pendek (banyak jurnal-jurnal dengan 
akses terbuka yang memberlakukan biaya proses termasuk dalam kelompok ini) – seperti 
contoh di bawah ini: 

“Sustainability adalah jurnal internasional, lintas-disiplin, akademis, direview oleh ahli 
dan akses terbuka mengenai lingkungan, budaya, ekonomi, dan keberlangsungan sosial dari 
umat manusia. Publikasi cepat: naskah akan melalui ulasan sejawat dan keputusan pertama 
diberikan kepada penulis kira-kira dalam 22 hari sesudah penyerahan; diterima untuk 
diterbitkan dalam 5,9 hari (angka tengah untuk tulisan yang diterbitkan di jurnal ini pada 
tahun 2017).” 

Sumber: http://www.mdpi.com/journal/sustainability

2.5 Lamanya proses penerbitan 

Proses penerbitan terdiri dari dua elemen: waktu pemrosesan dari sisi penerbit dan 
penumpukan penerbitan. Banyak jurnal, utamanya jurnal cetak, memiliki ‘antrian cetak’ 
sampai setahun atau lebih untuk artikel-artikel yang sudah sepenuhnya diterima (panjangnya 
daftar tunggu biasanya tidak diumumkan). Sebagai contoh kami berikan data dari evaluasi 
internal sebuah jurnal – “Pada beberapa kasus, artikel-artikel masuk dua tahun sebelum edisi 
yang dimaksudkan terbit.” – hal ini tidaklah terlalu buruk bagi beberapa jurnal lainnya. 

Untuk mengatasi “penumpukan cetak” banyak jurnal mulai menerapkan kebijakan “on-
line first” (namun demikian, di banyak negara publikasi daring ini tidak dihitung sebagai 
ukuran kinerja karena data tidak muncul di Clarivate atau Scopus). 

“Jalur sangat cepat” sekali lagi disediakan oleh jurnal daring – jurnal semacam ini 
biasanya lebih pendek proses penerbitannya dibandingkan dengan jurnal cetak, dan jurnal 
daring umumnya tidak memiliki antrian artikel final yang diterima untuk diterbitkan.  
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2.6 Tingkat kesuksesan (penolakan) dari jurnal 

Informasi mengenai tingkat penolakan umumnya juga tidak tersedia di laman jurnal, 
tetapi bisa diperkirakan melalui pengalaman rekan kerja. Bagi hampir semua jurnal 
berkualitas tinggi tingkat penolakan lebih dari 50% (contoh dari evaluasi internal sebuah 
jurnal – “tingkat penolakan telah menurun dari 65% di tahun 2013 menjadi 58% di tahun 
2014.”). Penulis modul ini mengenal jurnal yang memiliki sekitar 90% tingkat penolakan. 

2.7 Pertimbangan filosofis dan etika yang berhubungan dengan jurnal 

Aspek pertama dan utama dari subbab ini adalah bagaimana menghindari “penerbit 
predator”. Istilah “jurnal predator” atau “penerbit predator” pertama kali secara resmi disebut 
oleh pustakawan Amerika, Jeffrey Beall, pada tahun 2010. Ia mengajukan dua karakteristik 
yang menandakan “penerbit predator” – penerbit yang menerbitkan artikel-artikel dengan 
sedikit atau tanpa review yang sesungguhnya oleh ahli dan membebankan biaya memproses 
artikel cukup besar. Jurnal-jurnal yang dicurigai ini dimasukkan dalam daftar yang disebut 
sebagai “Daftar Beall” (https://beallslist.weebly.com).

Laman dengan “daftar Beall” harus diperiksa oleh penulis, terutama yang ingin artikelnya 
terbit cepat atau terbit di moda akses terbuka/daring. Pelajaran utamanya sebagai berikut: 

“Ini adalah daftar penerbit-penerbit akademik daring yang patut dipertanyakan. Kami 
menyarankan para ilmuwan untuk membaca ulasan, penilaian, dan deskripsi yang tersedia 
di sini, dan kemudian memutuskan apakah tetap akan mengirimkan artikel, menjadi editor 
atau berada di dewan editorial jurnal-jurnal tersebut. Pada sedikit kasus, penerbit non-daring 
yang melakukan praktik-praktik predator juga telah dimasukkan ke dalam daftar ini. Kriteria 
untuk menentukan apakah sebuah penerbit predator, bisa dilihat di https://beallslist.weebly.
com.”

A: Editor dan Staff

• Pemilik penerbitan dikenali sebagai editor dari semua jurnal yang diterbitkan 
organisasi yang bersangkutan. 

• Tidak ada satu pun individu yang bisa dikenali sebagai editor jurnal tersebut. 

• Jurnal tidak memiliki dewan editorial/review yang resmi. 

• Tidak ada informasi akademik berkaitan dengan editor, staf editorial dan/atau 
anggota dewan review (mis. afiliasi lembaganya). 

• Bukti-bukti memperlihatkan editor dan/atau dewan penilai tidak memiliki keahlian 
akademik yang cukup untuk menjadikan mereka penjaga pintu penerbitan yang 
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pantas di bidang jurnal yang bersangkutan. 

• Dua atau lebih jurnal memiliki dewan editorial yang sama (mis., dewan editorial 
yang sama untuk lebih dari satu jurnal). 

• Jurnal tidak memiliki anggota dewan yang cukup (hanya 2 atau 3 orang),  punya 
dewan editorial buatan (nama-nama palsu), memasukkan nama ilmuwan pada 
dewan editorial tanpa sepengetahuan atau izin dari yang bersangkutan atau ada 
beberapa anggota dewan yang merupakan peneliti terpandang tetapi membebaskan 
mereka dari pekerjaan di jurnal dan hanya menggunakan nama dan/atau foto diri 
mereka. 

• Hanya sedikit atau tidak ada keragaman geografis di antara anggota dewan editorial, 
utamanya untuk jurnal yang mendaku sebagai jurnal internasional dalam ruang 
lingkup wilayahnya. 

• Dewan editorial memiliki bias gender (mis., tidak ada anggota perempuan). 

B: Manajemen Bisnis

Penerbit: 

• Menunjukkan kurangnya transparansi dalam operasi penerbitannya. 

• Tidak memiliki kebijakan atau praktik penyimpanan digital, yang artinya jika jurnal 
berhenti beroperasi, seluruh isi jurnal menghilang dari jaringan. 

• Memulai usahanya dengan armada jurnal yang besar, seringkali menggunakan 
template umum untuk membuat laman setiap jurnal dengan cepat.  

• Memberikan informasi yang tidak lengkap atau menyembunyikan informasi tentang 
honor penulis, menawarkan untuk memuat tulisan kepada penulis untuk kemudian 
mengirimkan tagihan ‘kejutan’ yang tidak terduga. 

• Tidak mengizinkan mesin pencari untuk melihat isi penerbitan, mencegah isi 
diindeks dalam indeks akademik. 

• Copy-proofs (mengunci) dokumen PDF mereka, sehingga sulit untuk diperiksa soal 
plagiarisme. 

C: Integritas

• Nama jurnal tidak sejalan dengan misi jurnal. 

• Nama jurnal tidak mencerminkan asalnya (mis., jurnal dengan nama “Kanada” atau 
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“Swiss” namun baik penerbit, editor maupun lembaga yang mengaku berafiliasi 
dengan jurnal tidak ada hubungannya dengan Kanada atau Swiss). 

• Dalam surel atau lamannya, penerbit secara serampangan mendaku satu atau lebih 
jurnalnya memiliki (Thomson-Reuters) faktor-faktor dampak, atau mengiklankan 
faktor dampak yang dibuat oleh jasa ‘faktor dampak” palsu, atau jurnal itu 
menggunakan pengukuran yang dibuat-buat (mis., faktor dilihat), pengakuan 
internasional yang palsu.

• Penerbit mengirimkan permintaan palsu untuk review ke sejumlah ilmuwan yang 
tidak memenuhi syarat untuk menilai naskah, dalam arti keahlian dari penilai tidak 
sesuai dengan tulisan yang dikirim ke mereka. 

• Penerbit mendaku isi jurnal telah diindeks dalam jasa intisari dan indeks resmi atau 
mendaku bahwa isi jurnal diindeks dalam sumber-sumber yang bukan jasa/lembaga 
intisariting dan indeks. 

• Penerbit tidak menyediakan sumber-sumber yang cukup untuk mencegah dan 
menghapus perilaku buruk penulis, hingga sejauh jurnal mengalami kasus 
plagiarisme berulang, plagiat diri sendiri, manipulasi citra, dan semacamnya. 

• Penerbit meminta saran penulis artikel untuk pengulas dan penerbit kemudian 
menggunakan pengulas yang disarankan penulis tanpa memeriksa kualifikasi atau 
kebenarannya. (protokol ini juga memungkinkan penulis membuat identitas palsu 
di dunia maya agar bisa mereview tulisannya sendiri). 

D: Lainnya

Penerbit Predator mungkin..

• Menerbit-ulang tulisan-tulisan yang sudah pernah diterbitkan jurnal lain tanpa 
menyebut atau memberi kredit yang pantas. 

• Menggunakan bahasa yang berlebihan dalam mendaku sebagai “penerbit ternama” 
walaupun penerbit baru berdiri atau merupakan organisasi baru. 

• Beroperasi di sebuah negara Barat seolah-olah menjadi penerbit bergengsi agar bisa 
menarik sarjana dari negara berkembang (mis., menggunakan alamat kotak surat 
atau alamat P box di Amerika Serikat padahal sebetulnya beroperasi dari sebuah 
negara sedang berkembang). 

• Menyediakan minimal atau tidak sama sekali copyediting atau proofreading dari 
tulisan-tulisan yang masuk. 
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• Menerbitkan tulisan yang sama sekali tidak akademis, mis., esai dari orang biasa, 
editorial yang bersifat polemik, atau jelas-jelas pseudosains. 

• Memiliki “hubungi kami” di lamannya yang hanya memasang formulir web atau 
alamat email, dan menyembunyikan atau tidak membuka lokasinya. 

E: Standar/praktik jurnal yang buruk 

Praktik-praktik berikut ini bisa dikatakan sebagai tanda jurnal yang buruk dan, walaupun 
mereka tidak termasuk dalam kriteria predator, penulis potensial harus memberikan 
perhatian terhadap hal-hal berikut ini sebelum mengirim naskah: 

• Penerbit menyalin “panduan penulis” begitu saja (atau dengan sedikit suntingan) 
dari penerbit lain. 

• Penerbit tidak mencantumkan cukup informasi kontak, termasuk tidak secara jelas 
mencantumkan lokasi kantor pusat atau mengaburkan lokasi kantor pusat (mis., 
dengan menggunakan alamat yang sebenarnya hanya kotak surat). 

• Penerbit menerbitkan jurnal yang sangat luas (mis., Jurnal Pendidikan) agar bisa 
menarik lebih banyak artikel dan memperoleh pendapatan lebih besar dari honor 
penulis. 

• Penerbit menerbitkan jurnal yang mencampur dua atau lebih bidang yang tidak 
biasa disatukan (mis., Jurnal Internasional Bisnis, Kemanusiaan dan Teknologi). 

• Penerbit membebankan biaya ke penulis untuk tulisan yang diterbitkan tetapi 
meminta hakcipta dan menguasai hak cipta itu di dalam isi jurnal (?). Atau penerbit 
meminta hak cipta saat penulis mengirimkan tulisan. 

• Penerbit memiliki situs yang tidak dikelola dengan baik, termasuk tautan-tautan 
yang sudah mati, banyak kesalahan ejaan dan tata bahasa/gramatika. 

• Penerbit memuat gambar-gambar terlisensi secara tidak sah di situs mereka, yang 
diambil dari jaringan terbuka, tanpa izin atau lisensi dari pemilik gambar. 

• Penerbit menggunakan email spam yang berlebihan untuk mengumpulkan naskah 
atau keanggotaan dewan editorial.

• Staf penerbit menggunakan alamat surel yang diakhiri dengan xx.gmail.com, yahoo.
com, atau penyedia surel gratis lainnya. 

• Penerbit tidak dapat memberikan informasi kebijakan lisensi atas artikel-artikelnya 
atau menunjukkan kurangnya pemahaman tentang standar lisensi artikel jurnal OA 
(Open Access) yang sudah umum dikenal, atau memberikan informasi lisensi yang 
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bertentangan.

• Penerbit tidak memiliki kebijakan pencabutan artikel yang telah diterbitkan atau 
mencabut artikel tanpa pernyataan formal (diam-diam mencabut artikel); juga 
penerbit tidak memberitahukan pembetulan atau klarifikasi dan tidak memiliki 
kebijakan untuk masalah ini. 

• Penerbit tidak menggunakan pengidentifikasi standar seperti ISSN atau DOI atau 
menggunakannya secara tidak benar.

• Untuk nama penerbit, penerbit menggunakan nama-nama seperti „Jaringan,“ 
„Pusat,“ „Asosiasi,“ „Institut,“ dan sejenisnya padahal ia hanya dioperasikan oleh 
satu lembaga dan tidak memenuhi definisi istilah tersebut atau misi nirlaba yang 
tersirat.

• Penerbit memiliki iklan yang berlebihan dan berantakan di situsnya sehingga 
mengganggu navigasi situs dan akses konten.

• Penerbit tidak mempunya keanggotaan dalam asosiasi industri dan/atau sengaja 
tidak mengikuti standar industri. 

• Penerbit menyertakan tautan ke konferensi dan asosiasi yang sah di laman utamanya, 
seolah-olah meminjam legitimasi organisasi lain, dan memoles penerbit baru ini 
dengan warisan atau nama baik organisasi lain. 

• Penerbit menampilkan pernyataan yang jelas yang menjanjikan publikasi cepat dan/
atau ulasan sejawat yang cepat. 

• Bukti-bukti menunjukkan bahwa penerbit tidak benar-benar melakukan ulasan 
sejawat yang bonafid.

• Penerbit tampaknya berfokus hanya pada pengadaan biaya pemrosesan artikel, 
namun tidak menyediakan layanan untuk pembaca, atau pada penagihan biaya, 
serta tidak melakukan upaya memeriksa artikel-artikel yang masuk.

• Penerbit menciptakan operasi penerbitan yang menunjukkan perilaku kewirausahaan 
rakus hingga ke tingkat keserakahan belaka. Orang tersebut mungkin memiliki 
pengalaman administrasi bisnis, dan situs tersebut bahkan mungkin memiliki jurnal 
bisnis, tetapi pemiliknya tampak tidak memperhatikan etika bisnis.

• Penerbit atau jurnal-jurnalnya tidak terdaftar dalam direktori penerbitan periodik 
standar atau tidak dikatalogkan secara luas dalam database perpustakaan. 

• Penerbit menyalin atau meniru judul jurnal penerbit lain. 

• Penerbit menyertakan teks di lamannya yang menggambarkan gerakan akses 
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terbuka dan kemudian membuat seolah-olah penerbit aktif dalam memenuhi nilai 
dan tujuan gerakan. 

• Tidak ada anggota dewan editor jurnal yang pernah menerbitkan artikel di jurnal 
tersebut. 

• Hanya sedikit atau tidak ada keragaman geografis di antara para penulis artikel di 
satu atau lebih jurnal penerbit tersebut yang merupakan indikasi jurnal telah menjadi 
wadah mudah bagi penulis dari satu negara atau wilayah untuk mendapatkan 
publikasi ilmiah.

• Penerbit memiliki layanan opsional „jalur cepat“ berbasis biaya untuk ulasan sejawat 
yang tampaknya memberikan jaminan artikel dimuat dengan sedikit atau tanpa 
pemeriksaan. 

Fakta bahwa jurnal ada di database Clarivate atau Scopus tidak menjamin bahwa jurnal 
itu tidak bersifat predator. Menurut Srholec dan Machacek (2017) pada tahun 2004 database 
Scopus menerbitkan sekitar 2.000 makalah dalam jurnal jenis predator (sekitar 0,1%), angka 
ini meningkat pada 2015 menjadi sekitar 60.000 makalah (kira-kira 3%). 

Tidak hanya jurnal, tetapi juga banyak penyelenggara konferensi bertindak dengan 
cara “predator”. Saat ini cukup mudah untuk mengirimkan prosiding untuk dimasukkan 
dalam sistem Clarivate atau Scopus dan janji bahwa prosiding akan diajukan untuk evaluasi 
oleh sistem ini dalam banyak kasus adalah faktor “motivasi” utama. Dalam kebanyakan 
kasus kualitas prosiding tidak penting bagi penyelenggara, karena yang lebih utama adalah 
kuantitasnya. Keuntungan lebih bagi para penulis adalah kesempatan yang sangat baik 
untuk menggunakan jenis makalah ini untuk mengelola apa yang disebut sebagai “lingkaran 
kutipan” mereka sendiri (Teodorescu dan Andrei, 2014).

Masalah terakhir yang disebutkan di sini adalah penerbitan melalui platform publikasi 
“milik sendiri”. Machacek dan Srholec (2017) berbicara tentang jurnal “samizdat” atau “bawah 
tanah” dan bahkan menyebutkan beberapa di antaranya. Mereka mengidentifikasi 13 jurnal 
yang terdaftar di Scopus dan diterbitkan oleh universitas-universitas Ceko dengan lebih dari 
33% artikel ditulis oleh staf universitas sendiri. Jurnal Scientia Agriculturae Bohemica, yang 
diterbitkan oleh Universitas Pertanian Ceko di Praha adalah “teratas” dengan lebih dari 80% 
makalah oleh penulis dari lembaga ini. Jurnal lain yang secara langsung disebutkan oleh 
penulis ini (hlm. 32) adalah Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae 
Brunensis, diindeks di Scopus dari 2007. Jurnal ini selama periode 2013-2016 menerbitkan 
total 968 artikel. Dari jumlah tersebut, 56% nya ditulis oleh penulis dari Mendel University, 
89% penulis berasal dari Republik Ceko. Seorang penulis dari Universitas Mendel menerbitkan 
34 artikel selama periode yang disebutkan di atas, 15 di antaranya pada tahun 2016.



45

MODUL No. 2 | Menerbitkan di Jurnal Akademik

Seperti yang ditunjukkan beberapa kali di atas, masalah filosofis/etika/praktis penting 
lainnya adalah jika menerbitkan dalam jurnal Akses terbuka (Open Access/OA) atau jurnal 
yang isinya tersedia secara bebas untuk para ilmuwan melalui Internet. Dimensi filosofis-etis 
dari dilema ini terutama terkait dengan masalah yang dianalisis di atas tentang penerbitan 
predator - banyak ahli berpendapat bahwa sebagian besar publikasi predator muncul di 
jurnal OA. Namun demikian, penilaian positif dapat ditemukan - misalnya Koohang dan 
Harman (2006) berpendapat bahwa banyak jurnal OA telah matang,  banyak yang telah 
mengembangkan faktor dampak dan tingkat kutipan yang sama dengan jurnal tradisional 
yang serupa, tinjauan sejawat  mereka seketat atau lebih keras daripada jurnal cetak 
tradisional serupa. Suber (2002, 31) mencatat: “Tidak perlu ada nilai lebih jurnal ilmiah 
tradisional yang dikorbankan untuk menyediakan akses daring gratis ke artikel jurnal ilmiah. 
Pendapat bahwa akses terbuka ke literatur jurnal ilmiah akan mengorbankan peer-review, 
pendapatan, perlindungan hak cipta, atau kekuatan lain dari jurnal tradisional, didasarkan 
pada kesalahpahaman.

Di sisi lain, banyak jurnal OA membebankan biaya yang signifikan. Knight dan 
Steinbach, 2008, 70) berpendapat bahwa, “Tuduhan semacam itu menimbulkan masalah 
apakah di beberapa jurnal, penentu utama artikel yang diterbitkan adalah kemampuan 
penulis membayar dan bukan pendapat pengulas dan editor. Tentu saja, kemungkinan ini 
bisa terjadi juga pada jurnal cetak. Media jurnal tidak menentukan ketatnya peniliain atau 
etika editor. Mempertimbangkan pendapat-pendapat ini, terlihat jelas sekarang bahwa 
fokusnya tidak pada “tradisional” versus “akses terbuka”, tetapi pada kualitas nyata.”

Banyak aspek dari dimensi praktis juga ditunjukkan di atas - jurnal-jurnal OA 
menyebarkan pengetahuan dengan lebih cepat, terutama pertukaran informasi yang bebas 
dan terbuka (publikasi yang baik dalam jurnal OA memberikan kepada penulis peluang 
yang sangat baik untuk kutipan yang lebih sering dari artikel tersebut). Di sisi lain, jurnal 
OA mungkin tidak dievaluasi sebaik jurnal “tradisional” oleh komite kinerja dan skema 
pembiayaan kinerja. Kecuali untuk kecepatan dan dampak, dua pertanyaan ini mungkin 
relevan bagi penulis:

Apakah penulis memiliki hak cipta artikel?

Apakah hak cipta dialihkan ke jurnal?
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Intisari

Langkah selanjutnya setelah menyiapkan makalah berkualitas baik untuk diterbitkan dan 
memilih jurnal akademik yang sesuai, adalah pengajuannya ke jurnal yang dituju. Bab ini 
bertujuan menggambarkan proses pengajuan dan memperjelas setiap langkah dari proses ini. 
Prosedur pengajuan dibagi menjadi dua tahap. Pertama, penting untuk membaca instruksi 
untuk penulis dan mempelajari persyaratan pengajuan. Kedua, proses pengajuan itu sendiri 
terkadang juga cukup menantang. Kedua bagian pengajuan ini dijelaskan secara rinci di bagian 
selanjutnya. Meskipun terdapat prosedur yang umum atau serupa, ada banyak perbedaan di 
antara jurnal berkaitan dengan pengajuan naskah. Berdasarkan contoh dari beberapa jurnal 
yang berbeda, kami akan menunjukkan perbedaan dan persamaan dan masalah yang paling 
umum. Namun, masih perlu bagi Penulis untuk membaca dengan saksama pedoman konkrit 
jurnal, yang mungkin dalam poin-poin tertentu unik. Ketika menggunakan sistem pengajuan, 
perlu untuk memilih jenis pengajuan yang tepat dan mengikuti langkah-langkah proses 
pengajuan. Pada bagian akhir, sebagian besar naskah yang dikirim secara anonim, halaman 
judul, dan hal-hal lain harus diunggah ke dalam sistem.

Pendahuluan

Jurnal akademik memiliki banyak kesamaan, tetapi mereka memiliki aspek yang berbeda 
satu sama lain. Dalam penjelasan berikut ini kami fokus pada jenis publikasi potensial, 
struktur dan persyaratan formalnya dengan memberikan tiga contoh sehingga pembaca 
dapat membuat perbandingan. Dua di antaranya adalah jurnal yang diliput oleh penerbit 
yang paling penting - Elsevier dan Springer - dan yang terakhir adalah Prague Economic 
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Papers, jurnal publikasi independen dari University of Economics di Praha. Pertama-tama, 
berikut pengantar singkat jurnal:

Research Policy (Elsevier journal)

Research Policy (RP) adalah jurnal multidisiplin yang ditujukan untuk menganalisis, 
memahami, dan secara efektif merespons tantangan ekonomi, kebijakan, manajemen, 
organisasi, lingkungan, dan lainnya yang ditimbulkan oleh inovasi, teknologi, R&D, dan 
sains. RP secara umum diakui sebagai jurnal terkemuka di bidang studi inovasi, dengan 
status akademik dan pengaruhnya tercermin dalam ‘Faktor Dampak’ yang sangat tinggi 
untuk jurnal ilmu sosial multidisiplin.

Economia Politica (Springer journal)

Jurnal Economica Politica menerbitkan artikel-artikel yang sudah melalui ulasan sejawat 
yang menghubungkan teori dan analisis dalam ekonomi politik, mempromosikan pemahaman 
yang lebih dalam dari realitas ekonomi dan program aksi kebijakan yang lebih efektif. Mulai 
diterbitkan pada tahun 1984, Jurnal tetap menjaga kecepatannya menyebarluaskan riset 
bermutu tinggi dan berpengaruh yang bertujuan membangun hubungan yang bermanfaat 
antara teori, pendekatan dan lembaga. Dengan peluncuran ulang ini (yang menggabungkan 
lingkup ilmiah Springer yang mendunia dengan akar budaya Italia il Mulino dan Fondazione 
Edison, yang risetnya telah dipublikasikan oleh dua penerbit yang disebut tadi selama 
bertahun-tahun), Jurnal ini semakin memperkuat posisinya dalam perdebatan ekonomi di 
Eropa dan internasional dan di komunitas ilmiah. Lebih jauh, langkah ini meningkatkan 
perhatian pada peran –pada tingkat mikro, sektoral, dan makro-- lembaga-lembaga dan 
inovasi dalam mengungkap perubahan ekonomi pada berbagai tahapan pembangunan. 

Prague Economic Papers (Journal dari the University of Economics, Praha)

Prague Economic Papers (PEP) adalah jurnal ilmiah terpandang tentang teori ekonomi 
dan keuangan, pemodelan, dan analisis empiris. Jurnal ini berfokus terutama pada penerbitan 
artikel yang membawa wawasan orisinal baru ke dalam teori dan pemodelan ekonomi dan 
keuangan, pendekatan inovatif dalam pemodelan ekonometri, dan analisis empiris yang dapat 
digeneralisasi atau yang dapat menginspirasi munculnya analisis empiris di bidang ekonomi 
lainnya. Jurnal ini menyajikan informasi menarik tentang kehidupan ilmiah dan penerbitan 
literatur ekonomi baru. Tujuan utama Prague Economic Papers adalah menerbitkan artikel 
yang akan menarik bagi pembaca yang memerlukan bacaan teoritis maupun praktis. Sebagai 
jurnal ilmiah yang artikelnya telah melalui ulasan sejawat, ia telah terbit sejak 1992 oleh 
University of Economics, Praha.

 Jurnal akademik tidak terbatas hanya pada penerbitan artikel penelitian empiris atau 
teoretis, tetapi juga menyediakan platform untuk publikasi lain seperti catatan penelitian, 
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makalah diskusi, konsultasi, artikel survei, anotasi, ulasan buku, dll. Beberapa jurnal juga 
menyediakan edisi khusus dan bagian khusus untuk tema tertentu, di mana editor memuat 
beberapa artikel yang terintegrasi. Dalam tulisan selanjutnya kami memberikan tinjauan 
singkat tentang berbagai jenis publikasi yang bisa dipilih untuk proses review. 

Secara umum kita dapat membedakan beberapa jenis publikasi dalam jurnal ekonomi: 

• Artikel Penelitian - makalah lengkap (hingga 8.000-10.000 kata dalam jurnal 
Research Policy dan hingga 30.000 di Economia Politica).

• Catatan Penelitian - biasanya 3.000-5.000 kata. Kategori ini adalah wahana untuk 
jenis materi tertentu yang pantas dipublikasikan, tetapi tidak memerlukan semua 
komponen ‘normal’ dari artikel penelitian lengkap. Ini mungkin mencakup, 
misalnya, aspek metodologi tertentu atau laporan singkat tentang sekumpulan atau 
jenis data tertentu (dan akses dan penggunaannya) yang pantas diterbitkan tanpa 
persyaratan lengkap layaknya artikel normal.

• Makalah Diskusi - kadang-kadang diterbitkan untuk topik-topik tertentu yang 
penting di mana pandangan orang berbeda-beda;

• Resensi Buku - umumnya terdiri dari 3.500 atau 5.000 karakter.

• Artikel Penelitian dalam Edisi Khusus dan Bagian Khusus.

3.1. Sebelum Pengajuan

3.1.1. Struktur Naskah

Dalam tulisan selanjutnya kami membahas persyaratan yang berbeda untuk struktur 
dan persyaratan formal dari jurnal akademik yang kami ambil sebagai contoh. Struktur 
naskah artikel-artikel riset pada umumnya sangat mirip. Beberapa jurnal akademik lebih 
spesifik atau ketat; yang lain lebih longgar kepada penulis. 

a) Struktur Naskah dalam Research Policy (Elsevier journal)

Setiap artikel yang diterbitkan dalam jurnal Research Policy harus dibagi menjadi 
beberapa bagian yang jelas dan bernomor. Subbagian harus diberi nomor 1.1 (lalu 1.1.1, 
1.1.2, ...), 1.2, dan seterusnya (sementara intisari tidak termasuk dalam penomoran bagian). 
Subbagian apa pun dapat diberikan tajuk singkat. Setiap tajuk harus diletakkan di baris baru. 
Bagian ‘Ucapan Terima Kasih’ di bagian akhir juga tidak dimasukkan dalam nomor bagian. 
Sebuah artikel memiliki bagian utama berikut ini. 

Pendahuluan. Tujuan tulisan harus dinyatakan dan diberikan latar belakang yang 
memadai, hindari survei literatur terperinci atau ringkasan hasil. Pendahuluan juga harus 
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memberikan alasan mengapa topik makalah ini penting dan bahwa isinya asli. Ringkasan 
hasil juga harus dimasukkan di dalam intisari.

Tinjauan literatur, kerangka kerja konseptual, hipotesis dll. Bagian ini harus memperluas 
(tetapi tidak mengulang) latar belakang artikel yang sudah dibahas dalam Pendahuluan dan 
meletakkan dasar untuk karya yang ditulis. Ia harus mengidentifikasi literatur sebelumnya 
yang paling relevan dengan topik (tetapi tidak dalam detil yang berlebihan) untuk 
memposisikan makalah dan menunjukkan bagaimana tulisan akan memberikan kontribusi 
yang signifikan. Bagian ini (atau bagian terpisah) harus menetapkan (dan memberikan 
pembenaran) kerangka kerja teoritis atau konseptual yang digunakan dalam makalah ini. 
Ia dapat menjabarkan sejumlah hipotesis untuk diuji atau pertanyaan penelitian untuk 
dieksplorasi. Singkatnya, bagian ini (atau beberapa bagian) harus menjelaskan apa motivasi 
makalah dan mengapa kontribusinya orisinal dan signifikan.

Bahan dan metode. Rincian yang memadai harus diberikan untuk memungkinkan 
pekerjaan direproduksi oleh peneliti independen. Metode yang sudah diterbitkan harus 
dirangkum, dan ditunjukkan dengan referensi. Jika mengutip langsung dari metode yang 
diterbitkan sebelumnya, tanda kutip harus digunakan dan sumbernya harus dikutip. Setiap 
modifikasi pada metode yang ada juga harus dijelaskan. Pembaca perlu mengetahui bahwa 
data empiris dan/atau materi lainnya relevan, dapat diandalkan, dan mampu mendukung 
kesimpulan yang kuat, dan bahwa metodologi ini tepat, sistematis, dan teliti.

Hasil  harus jelas dan ringkas. 

Diskusi. Bagian ini harus menggali pentingnya hasil pekerjaan, bukan mengulanginya. 
Bagian Hasil dan Diskusi seringkali digabung. Kutipan dan diskusi literatur yang luas harus 
dihindari.

Kesimpulan. Kesimpulan utama dari penelitian ini dapat disajikan dalam bagian 
Kesimpulan singkat, yang dapat berdiri sendiri atau membentuk subbagian dari bagian Diskusi 
atau Hasil dan Diskusi. Bagian ini juga dapat memperjelas apa kontribusi asli dari makalah 
ini, membahas kebijakan atau implikasi manajemen dari temuan, memberikan penilaian 
kritis terhadap keterbatasan penelitian, dan menguraikan kemungkinan-kemungkinan yang 
bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut.

Lampiran. Jika ada lebih dari satu lampiran, lampiran-lampiran itu harus diidentifikasi 
sebagai A, B, dll. Rumus dan persamaan dalam lampiran harus diberi penomoran terpisah: 
Persamaan (A.1), Persamaan (A.2), dll .; dalam lampiran berikutnya, Persamaan (B.1) dan 
seterusnya. Demikian pula untuk Tabel dan Gambar: Tabel A.1; Gambar A.1, dll.
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b) Struktur naskah di Economia Politica (jurnal Springer)

Naskah yang dipertimbangkan untuk dimuat di Economia Politica adalah yang 
terverifikasi makalah ilmiah asli, yang relevan dengan tujuan editorial dalam bentuk makalah 
penelitian. Naskah yang dikirim tidak boleh lebih dari 15.000 kata, termasuk semua referensi, 
catatan, dan lampiran.

c) Struktur naskah dalam Prague Economic Papers (Jurnal University of Economics, Praha)

Tidak ada struktur yang direkomendasikan untuk artikel yang diterbitkan di Prague 
Economic Papers, penulis harus mengikuti struktur umum. Halaman-halaman naskah harus 
diberi nomor serta bab-bab teks (maks. dua tingkat). Intisari (maks. 1.000 karakter), Kata 
Kunci (3–6) dan Klasifikasi JEL (3–6) harus dimasukkan. Panjang judul makalah maksimal 
80 karakter.

3.1.2 Persyaratan Formal

Setiap makalah yang akan diterbitkan membutuhkan kepatuhan terhadap persyaratan 
formal dari jurnal akademik tertentu. Secara intuisi, peneliti akan tertarik pada persyaratan 
formal pada tahap akhir proses penerbitan, tetapi sangat disarankan untuk membaca dan 
mengikuti persyaratan itu sebelum menyiapkan naskah. Alasannya sederhana: ukuran kertas 
yang dibutuhkan oleh Jurnal. Hitungan kata, format, gaya, tabel, gambar, dan format teks - 
semua itu berdampak pada ukuran kertas.

a) Persyaratan formal pada Research Policy (Elsevier journal)

Jurnal Research Policy (RP) lebih menyukai artikel yang tidak lebih dari 8.000-10.000 
kata. Namun, dalam keadaan luar biasa, editor RP yang menangani naskah mungkin bisa 
memberi keleluasaan kepada penulis. Researh Policy (RP) membedakan antara persyaratan 
untuk pengajuan baru dan revisi.

Pengajuan artikel baru. Saat memproses pengajuan baru, penulis dapat memilih opsi 
salah satu file Word atau PDF untuk digunakan dalam proses review (disebut “Layanan 
Makalah Anda, Cara Anda”). Ketika makalah sampai pada tahap revisi, barulah penulis 
diminta untuk memasukkan naskah ke dalam ‘format yang benar’ dan menyediakan hal-hal 
yang diperlukan untuk penerbitan artikel. Tidak ada persyaratan ketat pada format referensi 
saat pengajuan. Referensi dapat ditulis dalam gaya atau format apa pun selama gaya tersebut 
konsisten. Cantumkan nama penulis, judul jurnal/judul buku, judul bab/judul artikel, tahun 
publikasi, nomor volume/bab buku dan nomor artikel atau halaman. Penggunaan DOI 
sangat dianjurkan. Gaya referensi yang digunakan oleh Jurnal diterapkan pada artikel yang 
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diterima oleh Elsevier pada tahap koreksi akhir sebelum cetak. Tidak ada persyaratan format 
yang ketat tetapi semua naskah harus mengandung elemen-elemen penting yang diperlukan 
untuk menjelaskan naskah, misalnya Intisari, Kata Kunci, Pendahuluan, Bahan dan Metode, 
Hasil, Kesimpulan, Gambar, dan Tabel dengan keterangan. Jika artikel menyertakan Video 
dan/atau materi tambahan lainnya, ini harus dimasukkan dalam pengajuan awal untuk 
tujuan ulasan sejawat. Artikel harus dibagi menjadi beberapa bagian yang jelas. Gambar dan 
Tabel harus diletakkan di sebelah teks yang relevan di artikel atau di halaman terpisah di 
bagian akhir (bukan campuran keduanya).

Pengajuan revisi. Editor meminta agar teks sejajar kiri dan spasi ganda (atau setidaknya 
1,5 spasi), dengan margin 1 inci atau 2,5 cm di semua sisi. Selain itu, penulis harus 
memastikan bahwa telah ‘menerima’ semua perubahan yang sebelumnya tercantum dalam 
versi sebelumnya di bawah ‘lacak perubahan’, dan bahwa semua komentar yang disematkan 
atau disorot di dalam teks juga telah dihapus. Untuk menghindari kesalahan yang tidak 
perlu, penulis sangat disarankan untuk menggunakan fungsi “periksa ejaan” dan “periksa tata 
bahasa” dari mesin pengolah-kata. Penulis yang bahasa Inggrisnya bukan bahasa pertama 
juga harus mencari bantuan dari rekan atau editor profesional jika diperlukan, agar bahasa 
Inggris yang digunakan memenuhi standar yang bisa diterima. Terlepas dari berkas naskah 
yang digunakan pada pengajuan awal, pada tahap revisi ini penulis harus menyediakan 
naskah dengan berkas yang bisa diedit pada keseluruhan artikel. Tata letak teks harus 
dibuat sesederhana mungkin. Sebagian besar kode pemformatan akan dihapus dan diganti 
saat memproses artikel. Teks elektronik harus disiapkan dengan cara yang sangat mirip 
dengan naskah konvensional (lihat juga Panduan untuk Penerbitan dengan Elsevier). Untuk 
menghindari kesalahan yang tidak perlu, penulis sangat disarankan untuk menggunakan 
fungsi ‘periksa ejaan’ dan ‘periksa tata bahasa’ dari mesin pengolah kata. 

b) Persyaratan formal berdasarkan contoh dari Economia Politica (jurnal Springer)

Karena jurnal ini mengikuti prosedur ulasan ganda-tanpa nama, maka penulis diminta 
untuk menyerahkan naskah tanpa nama dan afiliasi penulis dalam teks atau pada halaman 
judul. Kutipan dan referensi yang mengidentifikasi diri dalam artikel harus dihindari. 
Dokumen kedua yang akan diserahkan adalah halaman judul terpisah, yang berisi judul, 
semua nama penulis, afiliasi, dan informasi kontak penulis yang bersangkutan. Segala 
ucapan terima kasih, pengungkapan, atau informasi pendanaan juga harus dimasukkan pada 
halaman ini.

Intisari (maks. 150 sampai 250 kata) tidak boleh mengandung singkatan yang tidak 
diberi keterangan atau referensi yang tidak jelas. 
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Kata kunci dibatasi 4 sampai 6 kata yang bisa digunakan untuk tujuan pembuatan indeks.

Format teks. Naskah harus dikirim dalam dokumen Word dengan format doc (Word 2007 
atau lebih tinggi) atau format doc (versi Word yang lebih tua). Penulis harus menggunakan 
jenis huruf normal, biasa (mis., Times Roman 10) untuk teks, huruf miring untuk penekanan, 
dan fungsi penomoran halaman otomatis untuk memberi nomor halaman. Penulis lebih lanjut 
diminta untuk tidak menggunakan fungsi-fungsi bidang, harus menggunakan penghentian 
tab atau perintah lain untuk indentasi, bukan spasi. Untuk membuat Tabel, fungsi Tabel 
harus digunakan, bukan spreadsheet. Untuk persamaan, editor persamaan atau MathType 
harus digunakan. Naskah dengan konten matematika juga dapat dikirimkan dalam LaTeX. 

Judul Subbab. Penulis harus menggunakan sistem judul desimal dengan tidak lebih dari 
tiga level.

Singkatan harus dijelaskan pada pada awal penyebutan dan digunakan secara konsisten 
setelahnya.

Catatan kaki dapat digunakan untuk memberikan informasi tambahan, yang mungkin 
termasuk kutipan dari referensi yang masuk dalam daftar referensi. Catatan kaki tidak 
boleh hanya terdiri dari kutipan referensi, dan tidak boleh memasukkan rincian bibliografi 
referensi. Juga tidak boleh mengandung Gambar atau Tabel. Catatan kaki pada teks diberi 
nomor secara berurutan; yang mengacu ke Tabel harus ditunjukkan dengan huruf kecil di 
atas huruf/garis (atau tanda bintang untuk nilai signifikan dan data statistik lainnya). Catatan 
kaki untuk judul atau penulis artikel tidak diberi simbol referensi.

Ucapan terima kasih kepada orang, dana hibah, pendanaan, dll., harus ditempatkan di 
bagian terpisah pada halaman judul. Nama-nama organisasi pendanaan harus ditulis lengkap.

Kutipan. Referensi dalam teks harus dikutip dengan nama dan tahun dalam tanda 
kurung.

Daftar referensi hanya boleh menyertakan karya-karya yang dikutip dalam teks dan 
yang telah diterbitkan atau diterima untuk publikasi. Komunikasi pribadi dan karya yang 
tidak dipublikasikan hanya boleh disebutkan dalam teks. Jangan gunakan catatan kaki atau 
catatan akhir sebagai pengganti daftar referensi. Entri daftar referensi harus disusun menurut 
abjad dari nama belakang penulis pertama dari setiap karya.

Tabel. Semua Tabel harus diberi nomor menggunakan angka Arab. Tabel harus selalu 
dikutip dalam teks dalam angka numerik berurutan. Untuk setiap Tabel, keterangan Tabel 
(judul) harus ada untuk menjelaskan komponen-komponen Tabel.
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c) Persyaratan formal berdasarkan contoh dari Prague Economic Papers (Jurnal University 
of Economics, Praha)

Hanya sedikit pemformatan yang diperlukan dalam Prague Economic Papers. Editor 
hanya mendorong untuk menggunakan huruf tebal dan huruf miring jika perlu (mis. Variabel 
menggunakan huruf miring, konstanta tidak huruf miring, dll.).

Tabel ditulis dengan alat Word (tidak disisipkan sebagai gambar). Sumber data perlu 
dimasukkan. Konsep dan singkatan yang kurang sering muncul harus dijelaskan dalam teks. 
Catatan kaki harus ditulis di bagian bawah halaman dan diberi nomor secara berurutan. 
Gambar, skema, dll. ditempatkan di Word dengan judul, catatan, dan sumber hanya untuk 
tujuan orientasi (bukan format yang bisa diedit). Semua Gambar, dll. harus dilampirkan 
terpisah dalam file yang bisa diedit (format program asli - xls, tif, eps; min. 300 dpi, 128 mm). 
Arial, 8. Gambar dalam Word harus sama dengan Gambar dalam file terpisah yang bisa diedit. 
Penulis harus mencatat bahwa Gambar dan grafik berwarna yang disertakan dicetak hitam 
putih; jadi pertimbangkan apakah gambar-gambar itu tidak akan kehilangan kejernihannya. 
Persamaan harus diformat secara seragam. Persamaan harus dibuat menggunakan alat yang 
terintegrasi dalam editor Word atau lebih disukai dalam program MathType (Times New 
Roman, 10). Persamaan mudah ditulis sebagai simbol Word, mis. (β = α - 1). (bagaimana cara 
menulis). Referensi dalam teks harus hanya berisi item pertama dari dokumen yang dikutip 
(biasanya nama penulisnya) dan tahun penerbitannya - mis. Samuelson (1989); jika kutipan 
disertakan, tunjukkan halaman yang bersangkutan. Pada akhir naskah, daftar referensi dalam 
urutan abjad menurut Gaya Referensi standar harus dimasukkan. Tuliskan semua nomor 
DOI untuk referensi (gunakan mis. Https://www.crossref.org/ untuk menemukannya). 
Setiap naskah yang tidak sesuai dengan persyaratan tersebut dikembalikan kepada penulis. 

3.2 Proses pengajuan 

Dalam bab ini kami mencoba menggambarkan keseluruhan proses pengajuan naskah 
langkah demi langkah. Pembahasan akan lebih banyak pada penyerahan karya hasil riset, 
tetapi hanya sedikit perbedaan dengan mengirimkan, misalnya, ulasan literatur, ulasan buku 
atau jenis pengajuan naskah lainnya. 

Terlepas dari usaha kami untuk sekonkrit mungkin ketika menggambarkan proses 
pengajuan, masih ada banyak cara berbeda untuk mengirimkan naskah. Secara umum kita 
dapat mengelompokkan teknik pengajuan sebagai berikut: 

1. Pengajuan melalui sistem pengajuan online standar penerbit - sama untuk sebagian 
besar jurnal,

2. Pengajuan melalui sistem pengajuan online yang khas milik jurnal itu sendiri, 
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3. Pengajuan melalui pengunggahan langsung di situs web atau ke penyimpanan data,

4. Pengajuan melalui komunikasi lewat email dengan editor.

Akhir-akhir ini, dua teknik pengajuan di atas sangat populer. Sistem pengajuan online 
kurang memakan waktu dan lebih efektif untuk editor, pengulas dan juga bermanfaat bagi 
penulis. Sebagian besar jurnal peringkat atas saat ini menggunakan teknik pengajuan ini. 
Namun, masih selalu perlu untuk melacak pedoman pengajuan di situs web jurnal tertentu. 
Mereka sebagian besar dapat ditemukan di bagian berjudul “Panduan untuk penulis” atau 
pada halaman sistem pengajuan itu sendiri. 

Dalam tulisan ini, kami fokus pada dua jurnal yang disebutkan sebelumnya. Keduanya 
diterbitkan oleh dua penerbit terbesar Elsevier dan Springer (Research Policy dan Economia 
Politica). Dapat kita katakan bahwa semua pengajuan makalah yang diterbitkan di bawah 
Elsevier atau Springer sangat mirip.

Kedua penerbit ini dan juga yang lainnya menggunakan sistem pengajuan online standar 
sendiri untuk hampir semua jurnal yang diterbitkannya.

Kira-kira dua kali setahun, Research Policy menerbitkan Edisi Khusus (atau Bagian 
Khusus yang agak pendek) pada tema tertentu, di mana kumpulan artikel yang terintegrasi 
telah disatukan dan diedit oleh dua atau tiga Editor Tamu.

3.2.1 Masuk  ke sistem pengajuan daring

Jurnal biasanya memiliki halaman sendiri di mana penulis dapat masuk (login) langsung 
untuk mengirimkan artikel. Misalnya, untuk jurnal Elsevier, halaman ini dapat diakses 
melalui beranda jurnal dan domain utamanya adalah ees.elsevier.com diikuti oleh singkatan 
jurnal (untuk Research Policy, halaman tersebut adalah https://ees.elsevier.com/respol/). 
Untuk jurnal Springer halaman untuk pengajuan ada di domain www.editorialmanager.
com (untuk Economia Politica halamannya adalah www.editorialmanager.com/epol/default.
aspx). Halaman untuk masuk ke sistem pengajuan tentu saja juga dapat diakses dari beranda 
setiap laman jurnal Springer.

Secara umum, ketika mengirimkan untuk pertama kalinya ke jurnal yang dipilih, Penulis 
harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Ini sering diperlukan untuk mendapatkan nama 
login dan kata sandi ke sistem pengajuan. Penulis harus memasukkan nama dan alamat email 
untuk mendapatkan login dan kata sandi yang akan dikirim ke email.

Namun, terkadang ada kemungkinan untuk memiliki login dan kata sandi terkonsolidasi 
yang sama untuk setiap jurnal yang diterbitkan oleh penerbit yang sama. Selain itu, makin 
banyak jurnal yang menggunakan login melalui ORCID. ORCID adalah kode alfanumerik 
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non-eksklusif yang mengidentifikasi penulis akademik secara unik. Ini adalah kode 16 digit, 
dalam format: 0000-0000-0000-000X. Penerbit menggunakannya untuk mengaitkan setiap 
karya yang diterbitkan dengan penulis yang benar.

Setelah pendaftaran berhasil dan/atau login ke sistem, halaman utama sistem pengajuan 
bisa dilihat. Pertama, pengirim sering kali perlu mengisi rincian tentang afiliasi dan 
spesialisasi penelitian. Juga harus disebutkan apakah pengirim bersedia sebagai pengulas 
potensial untuk jurnal ini atau tidak. Terutama, jika fokus utama jurnal mendukung, ini bisa 
bermanfaat bagi penulis.

3.2.2 Memilih jenis pengajuan

Setelah formalitas awal, pengirim dapat langsung melanjutkan ke pengajuan naskah. 
Ini biasanya dapat dilakukan dengan mengklik “Kirim naskah baru” atau “Pengajuan baru”. 
Sistem pengajuan online memandu penulis secara bertahap melalui proses memasukkan 
detil artikel dan mengunggah semua file.

Pertama, penting untuk memilih jenis pengajuan seperti yang ditunjukkan pada contoh 
di bawah ini.

Gambar 3. Memilih jenis pengajuan berdasarkan contoh jurnal Research Policy
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Gambar 4. Memilih jenis pengajuan berdasarkan contoh jurnal Economia Politica 

Keputusan ada pada penulis apakah mereka ingin memasukkan tulisan ke edisi khusus 
sebuah jurnal, tetapi proses review sering bisa lebih cepat dalam kasus ini. Jika topik  naskah 
yang dikirim masuk dalam lingkup edisi khusus, disarankan untuk mengirimkan ke edisi 
khusus daripada edisi standar. Semua langkah proses pengajuan biasanya ditampilkan dalam 
sistem pengajuan. Langkah-langkah tersebut juga dapat dilihat di menu sebelah kiri pada 
gambar berikutnya. Namun, urutan serta petunjuk dari setiap langkah dapat berbeda dari 
jurnal ke jurnal.
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 Gambar 5. Langkah-langkah proses pengajuan

3.2.3 Memasukkan judul dan detil lain dari naskah

Kedua, sistem membutuhkan judul naskah. Ini adalah langkah penting karena seringkali 
Anda tidak dapat melanjutkan tanpa memasukkan judul. Selanjutnya hal ini akan menjadi 
salah satu tanda pembeda utama dari pengajuan (bersama dengan kode pengajuan). Pada 
saat yang sama penulis juga harus memasukkan intisari dan kata kunci. Penulis juga dapat 
menyalin dan menempelkan intisari dari naskah dalam perangkat lunak pengolah kata. 
Referensi harus dihindari dalam intisari. Panjang intisari yang bisa dimasukkan ke dalam 
sistem sering dibatasi oleh jumlah karakter tertentu, tetapi panjang pastinya tergantung pada 
jurnal. Jumlah kata kunci yang diperlukan biasanya dalam antara 4 hingga 7. Selain itu, kata 
kunci juga akan membantu Editor memilih pengulas yang tepat untuk mengulas naskah. 
Umumnya kata kunci harus dipisahkan dengan titik koma.

3.2.4 Menambah dan mengedit penulis naskah 

Setelah memasukkan judul dan bagian-bagian lain dari naskah, penulis dapat melanjutkan 
lebih jauh proses pengajuan. Pada langkah berikutnya sistem biasanya membutuhkan nama 
dan detil tentang penulis naskah. Nama penulis harus sudah dimasukkan dalam sistem, 
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tetapi perlu memasukkan nama masing-masing penulis bersama dengan institusi dan 
surel mereka. Penting juga untuk memeriksa ulang semua detil, utamanya kontak pos-el 
yang dimasukkan, karena setelah pengajuan berhasil, pemberitahuan ini akan dikirimkan 
secara otomatis kepada semua penulis melalui pos-el. Untuk menambah penulis lain, perlu 
mengklik tanda “tambah penulis lain”. Contoh formulir yang digunakan untuk memasukkan 
detil tentang penulis ditunjukkan di bawah ini.

Penulis harus memilih Rekan Penulis untuk naskah tersebut. Rekan Penulis akan 
diinformasikan terutama tentang semua perubahan dan prosedur selama proses review serta 
keputusan akhir. Urutan penulis juga dapat diubah dengan menyeret dan meletakkan nama 
dalam daftar penulis. Yang penting, perlu mendapatkan persetujuan dari semua penulis 
ketika mengirimkan naskah. Hal ini bukan hanya mengenai standar etika tetapi juga penting 
karena alasan teknis. Setelah pengajuan selesai, tidak diizinkan untuk menambah atau 
menghapus salah satu dari penulis. Nama penulis hanya akan terlihat oleh editor. Sejalan 
dengan kebijakan ulasan sejawat ganda-tanpa nama, pengulas akan mendapatkan naskah 
tanpa nama penulis. Ini kurang lebih standar bagi jurnal ilmiah berkualitas baik.

Gambar 6. Memasukkan detil tentang penulis ke dalam sistem
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3.2.5 Keterangan tambahan tentang naskah

Pada langkah selanjutnya dari proses pengajuan, penulis harus memasukkan informasi 
penting lainnya yang berkaitan dengan naskah. Penulis pertama diminta untuk memasukkan 
perincian dana penelitian jika mungkin, seperti yang dapat dilihat pada contoh di bawah ini. 
Jika makalah adalah hasil dari proyek penelitian yang didanai, maka harus disebutkan di 
sini. Penulis harus memberikan nama penyandang dana, nomor hibah dan penerima hibah. 
Setelah tiga huruf pertama, sistem akan menawarkan daftar pilihan yang paling cocok untuk 
nama penyandang dana. Namun, banyak lembaga lokal tidak dicantumkan dalam kotak 
pilihan itu. Jadi kadang-kadang perlu memasukkan nama penyandang dana secara manual. 
Pastikan untuk memilih atau memasukkan pemberi dana yang benar serta nomor dana 
bantuan. Semua informasi tentang pendana harus dihapus dari naskah itu sendiri untuk 
memastikan anonimitas selama proses review.

Gambar 7. Memasukkan keterangan tentang sumber dana
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Selain itu, masih ada beberapa informasi tambahan lainnya yang sering dibutuhkan 
dalam proses pengajuan. Seperti yang dapat dilihat dari contoh di bawah ini, Penulis sering 
diminta untuk memastikan bahwa makalah yang dikirimkan belum pernah dipublikasikan 
baik seluruhnya atau sebagian. Selain itu, makalah yang dikirim juga tidak sedang 
dipertimbangkan oleh jurnal lain pada saat yang sama. Sangat penting untuk menyadari hal 
ini dan tidak mengirimkan makalah yang sama ke jurnal lain sampai ada keputusan akhir 
tentang publikasi atau penolakan.

Gambar 8. Keterangan Tambahan 
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Penulis juga sering diminta untuk sepenuhnya menerima standar Etika penerbit. 
Disarankan untuk membaca dengan saksama pedoman Etika jurnal sebelum pengajuan. 
Jelas, bahwa naskah yang dipertimbangkan untuk publikasi harus memenuhi standar etika 
yang tinggi dan tidak mengandung unsur fabrikasi data, pemalsuan data, atau plagiarisme 
(termasuk plagiarisme diri yang tidak diakui).

Ketika mengirimkan artikel ke jurnal ekonomi, sering diminta untuk menunjukkan 
3 kode JEL, dengan kategori yang relevan dengan jurnal. Semua kategori dapat ditemukan 
di halaman situs American Economic Association (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.
php). Penting untuk memilih tiga kategori paling cocok dengan topik makalah serta fokus 
jurnal. Komentar yang ditujukan untuk Editor dapat juga dikirim melalui sistem. Komentar-
komentar ini tidak muncul dalam pengajuan akhir tetapi masuk ke meja editor.

Gambar 9. Item-item pengajuan dalam Jurnal Economia Politica 
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3.2.6 Meminta editor dan menyarankan calon pengulas

Beberapa jurnal memberikan kesempatan untuk memilih editor yang disukai. Biasanya 
berlaku bagi jurnal dengan dewan editorial besar dan jurnal dengan fokus luas pada bidang 
penelitian yang berbeda. Hal ini memungkinkan Penulis untuk memilih Editor yang paling 
sesuai dengan isi makalah. Tentu saja sangat berguna untuk mengetahui informasi penting 
tentang fokus penelitian dan Editor penerbitan sebelum memilih salah satunya. Penulis 
tidak boleh memilih Editor yang bekerja di institusi yang sama. Mereka juga tidak boleh 
memilih seorang Editor dengan siapa mereka telah menulis bersama, berkolaborasi atau 
memiliki hubungan profesional atau pribadi selama lima tahun terakhir. Dalam beberapa 
kasus, Pemimpin Redaksi masih dapat merealokasi makalah secara internal ke Editor lain 
berdasarkan ketersediaan dan kesesuaiannya.

Gambar 10. Meminta Editor
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Penulis terkadang juga diminta untuk menyebutkan pengulas potensial untuk naskah 
mereka. Sebagian besar wajib untuk memasukkan nama, institusi, dan surel mereka. Namun, 
jelas bahwa ini hanya digunakan sebagai rekomendasi yang dapat diterima atau ditolak oleh 
Editor.

3.2.7 Mengunggah naskah dan bahan-bahan lainnya ke dalam sistem pengajuan

Terakhir, perlu untuk melampirkan dan mengunggah berkas ke dalam sistem. Ini 
seringkali merupakan langkah yang paling memakan waktu dan mungkin sangat berbeda 
dari jurnal ke jurnal. Namun, pada umumnya prosedurnya agak mirip. Ada beberapa bahan 
yang bisa diunggah. Bahan-bahan ini disebutkan dalam daftar seperti yang dapat dilihat 
pada contoh di bawah ini.

Gambar 11. Memilih item pengajuan dalam jurnal Research Policy 
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Gambar 12. Mengunggah item ke jurnal Research Policy 

Item-item wajib ditandai dengan tanda bintang*. Pengirim harus mengunggah bahan-
bahan ini agar berhasil menyelesaikan kiriman. Hal ini termasuk halaman judul naskah dengan 
nama dan detil penulis dan naskah tanpa detil penulis. Penulis juga dapat mengunggah Surat 
Pengantar untuk Editor. Gambar dan Tabel sering diunggah secara terpisah dari teks. Anda 
perlu memberi label lagi pada sistem dan mengurutkannya sesuai dengan penampilannya 
dalam teks.

Untuk setiap berkas yang akan dikirimkan penulis, ia harus melakukan langkah-langkah 
sebagai berikut:

• Pilih item yang sesuai dari kotak pilihan. 
• Masukkan penjelasan dalam kotak tulisan/teks. 
• Klik “Ramban” atau “Pilih berkas” dan melalui Window yang terbuka, pilih berkas 

di dalam komputer dan klik “buka”. 
• Klik “Lampirkan Berkas ini”. Lampiran akan terlihat di dalam daftar. 
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Langkah-langkah ini harus diulang untuk melampirkan bahan pengajuan berikutnya. 
Ketika semua bahan telah dilampirkan, pengirim dapat melanjutkan ke langkah berikutnya 
untuk menyelesaikan pengajuan.

3.2.8 Mengirimkan Naskah Final

Pada langkah terakhir proses pengajuan ini, semua bahan yang diunggah disatukan dalam 
berkas .pdf. Prosedur ini biasanya memakan waktu beberapa menit, tergantung dari jumlah 
dan besarnya berkas. Penulis akan mendapat pemberitahuan surel saat naskah akhir selesai 
diunggah. Setelah pengumuman ini, penulis dapat memeriksa kembali berkas .pdf akhir. 
Lakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan bahwa semua bahan sudah termasuk di 
dalamnya. Ini adalah kesempatan terakhir untuk mengubah pengajuan. Setelah menyetujui 
dan mengirim, naskah akan dikirim ke meja editor. Pengirim juga akan mendapat kode 
pengajuan unik yang penting untuk komunikasi lebih lanjut dengan editor jika diperlukan. 
Pengirim dan semua penulis lain dari makalah ini akan mendapatkan pemberitahuan 
melalui surel setelah pengajuan berhasil. Status pengajuan selalu dapat dilihat dalam sistem 
pengajuan setelah login. Awalnya mungkin akan terlihat bahwa status saat ini “dikirim”. 
Status ini akan berubah setelah naskah ditugaskan ke salah satu Editor.
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Intisari

Tidak ada peneliti yang nyata dan sukses yang tidak pernah mengalami penolakan. 
Mengalami penolakan adalah bagian dari proses ulasan-sejawat yang sehat dan dari sudut 
pandang penulis, penolakan terhadap versi pertama makalah sering berdampak pada 
meningkatnya mutu naskah secara signifikan. Alasan paling umum naskah ditolak adalah 
naskah tidak masuk dalam tujuan dan ruang lingkup jurnal (reaksi - kirim kembali ke jurnal 
yang lebih sesuai), naskah berisi unsur yang diduga bertentangan dengan etika publikasi (coba 
cegah, perlu perbaikan), naskah tidak lengkap (cegah), penggunaan bahasa Inggris yang buruk 
(cegah), rujukan tidak konsisten, tidak lengkap, atau sudah sangat tua (cegah), kualitas riset 
kurang baru (cegah atau jelaskan dengan lebih baik mengapa Anda menduplikasi riset yang 
sudah ada), naskah di bawah standar jurnal (lihat bagian satu dari manual ini), data disajikan 
dengan buruk (cegah), prosedur dan/atau analisis data dianggap cacat (cegah, tingkatkan), 
metode yang tidak sesuai (cegah, tingkatkan, tetapi jika Anda merasa metode Anda layak, 
kirimkan ke jurnal lain). Tulisan di bagian ini juga menunjukkan bagian inti dari artikel yang 
baik (standar).

4.1 Penyebab naskah ditolak

Sering dikatakan bahwa tidak ada peneliti sukses yang tidak pernah mengalami 
penolakan. Meskipun hubungan antara kualitas jurnal (diukur dengan faktor dampak) dan 
prosentase penolakan bisa diperdebatkan, mayoritas jurnal berdampak tinggi memiliki 
tingkat penolakan 50-80%. Berdasarkan jurnal yang dituju, diterima atau ditolaknya naskah 
adalah proses alami. Karenanya, menerima penolakan adalah bagian dari proses ulasan-

04 Menangani  Makalah yang Ditolak
Fathul Wahid, Is Fatimah
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sejawat yang sehat dalam upaya menerbitkan karya di jurnal. Dari sudut pandang penulis, 
penolakan akan membimbing penulis pada perbaikan naskah karena sering ada beberapa 
poin penolakan yang dapat meningkatkan kualitas tulisan. Sudut pandang ini yang yang 
harus diambil alih-alih berasumsi bahwa penolakan tersebut hanya untuk kredibilitas jurnal. 
Oleh karena itu, memahami alasan penolakan sangat penting untuk membantu penulis 
meningkatkan karya mereka ke depannya. 

Penulis harus menyadari sepenuhnya bahwa mengirimkan naskah ke jurnal adalah 
proses komunikasi ilmiah antara mereka dan pembaca jurnal. Komunikasi ini bertujuan 
menyampaikan konten ilmiah seperti hasil riset atau studi literatur.

Semua pengajuan naskah biasanya akan menjalani proses review (lihat skema yang 
disajikan dalam Gambar 13) sebelum keputusan akhir tentang publikasi dibuat oleh jurnal.

Pemeriksaan di bagian editorial: Staf editorial memeriksa kelengkapan naskah dan 
mengidentifikasi apakah itu naskah asli atau tidak. Ketika diketahui pengajuan naskah 
tidak lengkap atau tidak asli, statusnya akan dikembalikan kepada penulis sebagai “tidak 
terkirim.” Namun, ketika naskah dievaluasi dan dinyatakan lengkap, naskah akan diteruskan 
ke Pemimpin Redaksi (editor in chief atau disebut EC) sehingga seorang editor rekanan 
(Associate Editor/AE) dapat dipilih untuk langkah selanjutnya.

Penugasan editor rekanan:    EC memilih seorang AE untuk menangani lebih lanjut 
naskah yang diajukan. Biasanya, AE dipilih berdasarkan keahilian mereka dan relevansinya 
dengan topik naskah. Ketika sebuah naskah diajukan kembali, EC biasanya akan menugaskan 
kembali AE yang sama kecuali ada alasan tertentu. 

Memilih dan mengundang pengulas: AE akan memilih sekelompok pengulas potensial 
yang dipilih baik dari basisdata pengulas yang dimiliki jurnal maupun dari daftar pengulas 
yang disarankan penulis. Untuk pengiriman ulang, AE dapat mengundang kelompok 
pengulas yang sama atau berbeda. Setelah pemilihan pengulas, AE mengirimkan undangan 
mengulas ke orang yang dipilih. Biasanya, undangan berisi judul, daftar penulis, dan abstrak 
naskah yang dikirimkan. Jumlah pengulas yang diperlukan untuk makalah tergantung pada 
kebijakan jurnal.

Penugasan Pengulas: Ketika pengulas yang diundang menerima tawaran, naskah akan 
direview untuk periode tertentu, yang merupakan bagian dari proses review. Tugas pengulas 
berbeda dengan tugas EC atau AE. Pengulas bertanggung jawab untuk mengkritisi substansi 
akademik dan kualitas keseluruhan dari riset yang disajikan dalam naskah yang diajukan. 
Pengulas yang baik akan memberikan komentar yang objektif dan dijelaskan dengan baik 
pada naskah.



77

MODUL No. 2 | Menerbitkan di Jurnal Akademik

Rekomendasi AE:  Berdasarkan semua komentar dan skor ulasan, AE memutuskan 
untuk merekomendasikan menerima atau menolak ke EC. Jika tidak ada masukan yang 
cukup dari pengulas untuk membuat keputusan, AE dapat mengundang pengulas lain untuk 
evaluasi tambahan.

Keputusan EC:  Berdasarkan komentar pengulas dan rekomendasi AE, EC membuat 
keputusan akhir apakah akan menerima naskah atau tidak.

Gambar 13. Apa yang harus dilakukan sesudah penolakan 
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Berdasarkan langkah-langkah di atas, editor jurnal adalah pembaca pertama naskah. 
Umumnya, mereka adalah para profesional di bidang ilmiah tertentu yang tidak punya 
waktu untuk membaca naskah yang masuk secara detil. Karenanya, mereka membutuhkan 
pendapat, pandangan, dan rekomendasi dari peneliti lain yang berada di bidang yang sama 
dan dapat bertindak sebagai pengulas.

Naskah dapat ditolak setelah diperiksa oleh staf editorial dan EC, setelah ditinjau oleh 
pengulas, dan setelah dikirim kembali. Ketika penolakan dilakukan sebelum ulasan oleh 
pengulas, itu disebut sebagai “Desk Rejection,” atau ditolak di meja editor, yang juga berlaku 
ketika naskah ditolak setelah editor mengirimkannya ke pengulas.

EC memiliki keleluasaan, bahkan sebelum mengirimkannya ke pengulas, untuk segera 
menolak naskah. Selain itu, naskah yang ditolak oleh staf editorial, sebelum proses review, 
dapat terjadi ketika naskah dalam format yang tidak sesuai, mengandung unsur plagiarisme, 
atau memiliki topik di luar tujuan dan ruang lingkup jurnal. Misalnya, untuk jurnal farmasi, 
dilaporkan bahwa sekitar 20-30% dari naskah dengan topik farmasi dapat dengan cepat 
ditolak karena alasan-alasan di atas. Dengan sistem pengiriman elektronik, penolakan 
editorial dapat terjadi dalam beberapa jam, dan dengan demikian memungkinkan penulis 
untuk mengirimkan dengan cepat ke jurnal lain.

Untuk pengiriman naskah, ada dua jenis penolakan: penolakan bersyarat dan penolakan 
langsung. Penolakan langsung juga berarti “ditolak, jangan kirim ulang.” Sebaliknya, penolakan 
bersyarat berarti bahwa naskah itu bisa diterima tetapi harus ditingkatkan berdasarkan 
masukan dari editor atau pengulas. Kedua penolakan tersebut berasal dari berbagai alasan 
mendasar. Di sini, penolakan langsung biasanya terkait langsung dengan tujuan dan ruang 
lingkup naskah yang tidak tepat, kesalahan mendasar dalam desain dan metodologi riset, 
dan bahkan ketidakselarasan dengan etika penerbitan jurnal. Untuk deskripsi umum yang 
digunakan untuk kedua jenis penolakan, lihat Tabel 2.

Tabel 2. Contoh deskripsi umum untuk kedua jenis penolakan.

Penolakan Langsung

a/ Terima kasih telah mengirimkan naskah Anda ke “______.” 
Dengan menyesal kami memutuskan untuk tidak menerbitkan 
naskah Anda. Data dan metode eksperimental tampaknya tidak 
valid.
b/Dengan menyesal saya kabarkan bahwa kami telah memutuskan 
untuk tidak menerbitkan naskah Anda. Masalah utama dari 
naskah yang diajukan adalah kurangnya kebaruan yang cukup; 
lebih jauh, konten informasi juga terbatas.

Penolakan Bersyarat
Terima kasih telah mengirimkan naskah Anda ke “______.” Naskah 
memerlukan perbaikan agar memenuhi persyaratan jurnal kami.
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Di bawah ini keterangan lebih rinci alasan-alasan penolakan: 

a/ Naskah tidak sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup jurnal 

Ketika alasan ini menjadi dasar penolakan, tidak ada pilihan lain selain menyerahkan 
naskah ke jurnal lain yang lebih tepat. Penolakan berdasarkan alasan ini adalah penolakan 
langsung. Bergantung pada detil penolakan, naskah mungkin tidak perlu diperbaiki sebelum 
diserahkan ke jurnal lain. Dalam hal ini, kualitas naskah mungkin cukup baik tetapi tidak 
cocok, karena satu dan lain alasan, dengan tujuan dan ruang lingkup jurnal tersebut.

Ketidakcocokan naskah dengan jurnal umumnya terjadi karena topik yang ‘tinggi’ 
dari penelitian yang dilakukan. Misalnya, kesulitan memilih jurnal untuk artikel riset yang 
berfokus pada aplikasi bahan karbon untuk perbaikan lingkungan menggunakan teknologi 
pengisapan. Sekilas, ada banyak jurnal yang cocok berdasarkan tujuan dan ruang lingkup 
topik naskah, misalnya perlindungan lingkungan, teknologi lingkungan, teknologi material, 
atau mungkin jurnal yang terlibat dengan konsep teoretis proses pengisapan. Namun, 
penyaringan berbagai artikel dan topik-topiknya yang diterbitkan dalam jurnal yang dituju 
sebelum mengirimkan naskah akan memberikan gambaran yang lebih baik mengenai tujuan 
dan ruang lingkup jurnal daripada memprediksinya berdasarkan kata kunci.

b/ Naskah berisi unsur-unsur yang diduga bertentangan dengan etika publikasi

Memahami dengan jelas etika penerbitan adalah suatu keharusan ketika mengirimkan 
naskah ke jurnal. Di sini, Komite Etika Publikasi (COPE) adalah standar yang digunakan dan 
dirujuk oleh banyak jurnal dan penerbit yang harus diperhatikan penulis. Berbagai pedoman 
etika penting COPE untuk penulis termasuk tidak adanya plagiarisme (termasuk plagiarisme 
bahasa), penyerahan naskah yang sama ke beberapa jurnal, dan izin etis dan kepengarangan 
(authorship).

Untuk panduan etis pertama, misalnya, kepengarangan, tidak boleh ada konflik 
kepentingan. Dalam hal ini semua kontributor naskah dan datanya harus diakui dengan 
benar. Selain itu, semua penulis yang disebut harus merupakan kontributor sebenarnya 
dari data naskah. Ini berarti bahwa orang yang menulis untuk orang lain tidak dapat 
dicantumkan, juga penulis yang tidak benar-benar terlibat — strategi yang sering digunakan 
untuk menambah daftar publikasi penulis. Selain itu, melaporkan lembaga pendana riset dan 
afiliasinya harus sejalan dengan pedoman publikasi jurnal.

Berkaitan dengan pengajuan naskah yang sama ke beberapa jurnal (juga disebut 
duplikasi publikasi), penerbit dan editor umumnya menggunakan program pemeriksa 
plagiarisme untuk mengidentifikasi plagiarisme dengan mudah, yang berfungsi dengan baik 
untuk menemukan kesamaan teks. Selain itu, penggunaan gambar, grafik, atau informasi 
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akademis lainnya — tanpa izin dari penerbit — tidak diperbolehkan, bahkan meskipun ini 
berasal dari naskah yang diterbitkan oleh penulis sendiri. Selanjutnya, naskah yang dikirim 
ke satu jurnal tidak boleh yang sedang dipertimbangkan oleh jurnal lain.

Tidak seperti duplikasi publikasi, menerbitkan beberapa “irisan” kecil penelitian di 
beberapa makalah yang berbeda, yang disebut “publikasi salami” atau “irisan salami,” 
dianggap tidak etis. Menurut Kantor Integritas Penelitian AS, pemotongan data penelitian 
dapat mengakibatkan distorsi literatur dengan mengarahkan pembaca untuk percaya 
bahwa data yang disajikan dalam setiap ‘irisan salami’ (mis., Artikel jurnal) berasal dari 
sampel subjek yang berbeda. Ini tidak hanya mencurangi “basis data ilmiah”, tetapi juga 
menciptakan pengulangan yang menyia-nyiakan waktu pembaca serta waktu editor dan 
pengulas yang harus menangani setiap naskah secara terpisah. Lebih dari itu, cara tersebut 
menggembungkan rekor kutipan penulis secara tidak adil.

Selanjutnya, untuk penelitian yang melibatkan hewan, harus ada izin etik sebelum 
penyerahan naskah dan harus dibuktikan dengan surat resmi oleh dewan etik yang 
mengeluarkan izinnya. Pernyataan tentang eksperimen pada hewan dalam etika penerbitan 
ini biasanya dinyatakan dalam surat pengantar untuk jurnal. Secara keseluruhan, naskah yang 
mengandung elemen yang diduga tidak sejalan dengan etika penerbitan akan langsung ditolak.

c/ Naskah yang tidak lengkap 

Kelengkapan naskah dalam pengajuan menunjukkan ketulusan seorang penulis. Di sini, 
naskah yang tidak lengkap bisa tidak memiliki elemen kunci seperti judul, penulis, afiliasi, kata 
kunci, teks utama, referensi, dan tabel dan gambar. Untuk beberapa jurnal, gambar dan tabel 
harus dipisahkan dari teks, tetapi untuk yang lain, harus dimasukkan dalam teks. Berdasarkan 
berbagai persyaratan ini, naskah harus sesuai dengan “panduan untuk penulis” jurnal yang 
dituju. Misalnya, gambar harus disiapkan menggunakan perangkat lunak yang sesuai, dan 
teksnya harus cukup jelas untuk dibaca. Pembaca harus dapat memahami informasi grafik 
dengan cepat dan mudah dengan bantuan keterangan gambar yang tepat, notasi, parameter 
sumbu, skala, dll. Untuk gambar termasuk gambar foto, resolusi minimum 500 dpi sangat 
disarankan. 

d/ Bahasa Inggris yang buruk 

Bahasa Inggris sangat baik adalah salah satu persyaratan yang termasuk dalam proses 
review teknis oleh editor. Bahkan ketika ide penelitian memiliki nilai kebaruan yang tinggi, 
metodologi yang tepat, dan hasil yang baik, seorang editor yang bingung dan kesulitan 
memahami kalimat naskah — karena bahasa Inggris yang buruk — akan sering memberikan 
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komentar negatif pada naskah karena bahasa yang buruk membuat kualitas keseluruhan dari 
penelitian terlihat lemah. Namun, masalah semacam ini dapat dengan mudah diperbaiki 
dengan meminta kolega yang berbahasa Inggris asli untuk mengulas naskah atau menyewa 
seorang copy-editor/korektor profesional.

e/ Referensi tidak konsisten, tidak lengkap, atau sangat tua 

Ada tiga aspek penting berkaitan dengan kutipan dan daftar referensi: 

• Aspek pertama melibatkan kesesuaian format kutipan. Para penulis harus benar-
benar memahami panduan bagi penulis mengenai format referensi dari jurnal yang 
dituju. Alih-alih hanya mencantumkan semua referensi yang dikutip dalam naskah ke 
dalam daftar pustaka, format harus sesuai dengan persyaratan daftar referensi jurnal. 
Menggunakan gaya yang tidak konsisten untuk mengutip referensi atau melewatkan 
kutipan dalam daftar referensi dapat mengindikasikan tindakan copy-paste dalam 
kalimat dan dapat dideteksi sebagai plagiarisme. Penggunaan manajer referensi, 
seperti Mendeley, Endnote, dll., dapat dengan mudah mencegah masalah ini.

• Aspek kedua melibatkan persyaratan referensi yang relevan dalam teks. Di sini, 
referensi digunakan untuk mendukung pernyataan atau diskusi dengan menyediakan 
karya atau makalah sebelumnya. Pendekatan ini juga digunakan untuk menunjukkan 
bahwa data atau analisis naskah sejalan atau bahkan berlawanan dengan makalah 
yang dikutip. Yang penting, ketika menggunakan referensi untuk mendukung 
pernyataan dalam naskah, referensi harus sesuai dengan apa yang disampaikan. 
Jika referensi dikutip secara acak terlepas dari relevansinya mengenai pernyataan 
tersebut, maka akan dianggap menghina dan tidak profesional. Hal seperti ini sering 
terjadi dalam jurnal yang dikelola secara tidak profesional. Ini terjadi, misalnya, 
untuk meningkatkan faktor dampak jurnal, di mana editor mungkin menyarankan 
penulis untuk memasukkan makalah tertentu sebagai referensi.

• Aspek ketiga termasuk penggunaan referensi yang baru diterbitkan. Ini penting 
karena referensi yang ketinggalan zaman dapat menunjukkan bahwa penulis tidak 
mengikuti kemajuan dalam topik yang ia kerjakan.

f/ Kualitas penelitian tidak memiliki kebaruan

Penolakan naskah dapat terjadi karena kurangnya kebaruan dan/atau ruang lingkup 
penelitiannya mengulang dari yang sudah ada. Untuk alasan ini, kebaruan adalah kriteria 
utama dari naskah yang baik. Kebaruan yang tinggi tidak selalu berarti bahwa penelitian harus 
sepenuhnya baru, tetapi kebaruan yang rendah menunjukkan kurangnya pembedaan dengan 
penelitian sebelumnya. 
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Contoh: Sebuah naskah bertujuan untuk mempublikasikan efek antioksidan X yang 
diisolasi dari tanaman A untuk aktivitas antikanker, sedangkan naskah yang diterbitkan 
sebelumnya melaporkan efek antioksidan X yang diisolasi dari tanaman Y untuk aktivitas 
antikanker yang sama.

Metode ekstraksi dan pengujian yang sama yang dijelaskan dalam naskah kedua akan 
memiliki kebaruan yang rendah karena tidak cukup membedakan dari yang pertama yang 
menghasilkan temuan serupa. Ini berarti bahwa naskah yang kuat memberikan kontribusi 
yang signifikan dan cukup baru untuk memperbarui pengetahuan ilmiah di bidangnya 
masing-masing.    Dengan demikian, sebelum penelitian, penulis harus dapat menggunakan 
penelitian yang ada untuk merancang studi baru yang secara signifikan menambahkan data 
baru ke komunitas ilmiah. 

Kurangnya kebaruan juga dapat mengindikasikan karya naskah tersebut merupakan 
bagian dari penelitian yang lebih besar dan naskah dipotong-potong untuk membuat artikel 
sebanyak mungkin. Selain itu, isi naskah diindikasikan sebagai perpanjangan kecil dari karya 
sebelumnya. Hal ini dapat bertentangan dengan etika penerbitan karena adanya potensi 
tindakan ‘irisan salami.’

Berikut contoh-contohnya:

• Dalam sebuah makalah tentang uji antibakteri suatu senyawa baru, penulis menyajikan 
bagian lain tentang sintesis dan karakterisasi senyawa yang telah diterbitkan dalam 
makalah lain. Dalam makalah lain yang berbeda, penulis melaporkan jenis lain 
dari aktivitas antibakteri dari senyawa itu. Ini berarti bahwa kurangnya kebaruan 
disebabkan karena makalah baru hanya bisa memberikan kontribusi dan informasi 
yang sangat kecil. 

• Riset tentang pengaruh pelatihan manajerial kepada komunitas bisnis kecil terhadap 
produktivitas. Ketika penulis menggunakan objek berbeda untuk metode dan 
pendekatan yang sama pada objek yang serupa dalam riset, itu akan mengarah pada 
kurangnya kebaruan riset.

g/ Kualitas naskah di bawah standar jurnal 

Alasan lain yang mungkin mengapa naskah ditolak adalah menyangkut kurangnya 
kualitas riset baik dari segi isi maupun kepentingan atau minat internasional – mis., kualitas 
riset di bawah standar karena buruknya rancangan dan/atau metode eksperimental riset 
tersebut. Pimpinan editor jurnal selalu mengevaluasi kualitas riset dalam kaitannya dengan 
tuntutan jurnal, sebelum memutuskan untuk mengirimkannya ke AE.  Dalam hal ini, 
beberapa jurnal akan tertarik pada riset yang mengandung kritik baru dan temuan lebih jauh 
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yang terkait dengan tujuan dan ruang lingkup jurnal. Singkatnya, jika naskah tidak memiliki 
salah satu dari poin yang disebutkan di atas, maka dapat dicap berkualitas rendah, membuat 
temuan riset secara internasional tidak dapat diterima .

h/ Data disajikan dengan buruk

Editor dan pengulas mempertimbangkan apakah topik naskah berkontribusi signifikan 
terhadap pengetahuan di bidangnya berdasarkan data yang disajikan dan analisisnya 
dalam naskah. Kadang-kadang, ketika data tidak disajikan dengan benar, pengulas dapat 
menyimpulkan bahwa karya tersebut terlalu dini untuk dipublikasikan. Ini mungkin terjadi 
ketika naskah menyediakan data dengan analisis terbatas — di mana data disajikan dengan 
buruk, tidak jelas, salah penamaan, atau kurang analisis statistik — membuat kesimpulannya 
sulit untuk dipahami. Dengan demikian, kekurangan ini dapat menunjukkan desain 
eksperimental yang salah atau analisis yang buruk.

Memutuskan bagaimana menyajikan data adalah aspek penting dari presentasi naskah. 
Karena alasan ini, penyajian data dalam grafik, histogram, diagram alur, atau tabel harus 
dipertimbangkan dengan baik. Untuk data penting, cara penyajian ini sangat penting untuk 
mendukung kesimpulan naskah. Oleh karena itu, potensi ketidakjelasan dalam pengukuran 
harus ditampilkan dengan jelas untuk menghindari pertanyaan yang tidak perlu dari 
pengulas yang akan meminta konfirmasi ulang. Penyajian data yang sangat jelas juga juga 
untuk menunjukkan bahwa metode dan data dapat direproduksi.

i/ Prosedur dan/atau analisis data dianggap cacat

Dalam topik riset tertentu, pengulas dapat dengan mudah menentukan apakah ada 
ketidaksesuaian dalam data atau metode yang digunakan yang dijelaskan dalam naskah. 
Sebagai contoh, hasil yang ganjil dan tidak mungkin, diperoleh dalam kondisi tertentu, 
menunjukkan ketidakcocokan dengan teori dan bahkan bisa menunjukkan adanya pemalsuan 
data. Dalam situasi ini, data yang dicurigai akan berakibat pada penolakan yang cepat oleh 
pengulas. Berikut, kalimat umum yang digunakan sebagai alasan penolakan: 

Data tampaknya tidak diambil dengan metode yang tepat. Dalam kondisi eksperimental 
ini, data X tidak boleh negatif. Dengan demikian, ada indikasi kesalahan riset.

Atau

Kondisi operasional eksperimental seperti ini secara teoritis tidak mungkin menghasilkan 
data seperti yang disajikan. Metode atau instrumen yang digunakan tampaknya tidak valid.
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Ketika penolakan disebabkan karena kasus-kasus di atas, tidak ada pilihan lain selain 
mengevaluasi kembali metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan meninjau 
kesesuaian teori penunjangnya sebelum mengirimnya ke jurnal lain. Mengirim ulang naskah 
ke jurnal yang sama tidaklah bijaksana karena akan mendapatkan penolakan lagi walaupun 
data telah diperbaiki. Hal ini karena editor jurnal cenderung mengundang pengulas yang 
sama, yang dapat memberi kesan buruk bahwa pendekatan yang digunakan dalam riset tidak 
lagi sesuai.

j/ Metode yang tidak cocok 

Sebuah naskah yang berisi metode yang tidak sesuai berdasarkan metode riset standar 
dapat dengan cepat ditolak. Hal ini dapat terjadi, misalnya, ketika riset tidak memiliki 
kelompok kontrol yang jelas, atau ketika tidak ada perbandingan sebelum dan setelah 
perlakuan. Di sini, bagian metode dari naskah merupakan hal mendasar yang sering 
digunakan untuk menentukan apakah pengumpulan atau penggalian data dilakukan secara 
memadai atau tidak. Sebagai contoh, sebuah studi tentang efek dari beberapa perlakuan 
terhadap suatu objek, penulis tidak menggunakan tindakan non-perlakuan sebagai faktor 
kontrol untuk menentukan kesimpulan yang objektif.

Secara keseluruhan, AE dan pengulas akan memperhatikan metode yang digunakan 
yang dijelaskan dalam naskah. Metode yang disampaikan dengan buruk dan desain riset 
yang tidak tepat akan mengurangi kredibilitas klaim apa pun yang dibuat dalam naskah.

4.2 Apa yang Harus Dilakukan Setelah Naskah Ditolak 

Jika penulis menerima penolakan, pertama-tama harus dikenali apakah itu penolakan 
langsung atau bersyarat. Kemudian, penulis perlu menetapkan apa yang harus dilakukan 
selanjutnya. Di sini, penulis dapat merujuk pada skema yang disajikan dalam Gambar 13.

Jika penolakan itu langsung karena konten naskah tidak sesuai dengan tujuan dan ruang 
lingkup jurnal, penulis hanya perlu mencari publikasi di jurnal lain. Sebaliknya, jika naskah 
ditolak langsung karena kesalahan fatal atau metode dan data yang cacat, penulis harus 
sangat mempertimbangkan apakah pantas untuk melanjutkan publikasi dengan naskah 
tersebut. Penolakan langsung bisa benar terbukti bermanfaat bagi komunitas ilmiah karena 
mencegah penulis dari menerbitkan naskah yang berpotensi menyesatkan dan berbahaya 
(untuk bidang masing-masing).

Apakah itu penolakan langsung atau yang bersyarat, mengabaikan makna yang 
mendasarinya atau menyerah tidak melakukan tindakan lebih lanjut hanya menghasilkan 
naskah yang tidak diterbitkan. Memperhatikan komentar editor dan pengulas akan 
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membantu memperbaiki dan meningkatkan naskah, yang bermanfaat untuk dikirim kembali 
atau diajukan ke jurnal lain. Tulisan berikut ini menjelaskan langkah-langkah utama yang 
harus diambil setelah menerima ulasan dari penolakan bersyarat.

a/ Perhatikan komentar editor dan pengulas

Penolakan disertai dengan komentar dari editor dan pengulas sangat penting untuk 
memperbaiki naskah sehingga menjadi lebih baik. Bahkan terjadi umpan balik dari 
pengulas menghasilkan naskah yang hampir seluruhnya baru dengan pengantar yang 
berbeda dan mungkin analisis data yang lebih menarik dan lebih padat. Naskah akan, secara 
umum, diterima setelah penolakan ketiga karena kualitasnya telah menjadi jauh lebih baik 
dibandingkan dengan pengiriman pertama. Ini terjadi ketika penulis mengikuti komentar 
dan umpan balik pengulas serta mengevaluasi kembali kekuatan seluruh komponen naskah.

Pilihan lain adalah mengabaikan komentar pengulas; namun, kesulitan bisa muncul 
ketika jurnal kedua yang dipilih menggunakan pengulas yang sama dengan yang pertama. Ini 
akan menimbulkan kesan negatif bagi penulis karena umpan balik pengulas untuk perbaikan 
diabaikan.

b/ Mengevaluasi kekuatan setiap bagian naskah

Judul: Judul adalah komponen penting dari naskah. Ia memberi kesan pertama dan bisa 
menjadi undangan yang kuat bagi pembaca untuk membaca naskah lebih lanjut. Namun, 
judul  juga dapat menyebabkan penolakan cepat oleh editor jurnal. Dalam hal ini, naskah bisa 
ditolak karena judul yang hampir identik dari naskah yang diterbitkan sebelumnya, bahkan 
ketika tujuan dan metodologi bisa sama sekali berbeda.

Judul yang mirip dapat memberi kesan bahwa karya yang disajikan serupa. Kemudian, 
jika pada bagian selanjutnya dari naskah (yaitu, intisari) memberikan gambaran — gambaran 
yang tidak menunjukkan kontribusi baru — kemungkinan untuk ditolak cukup tinggi. Secara 
keseluruhan, judul naskah sangat penting untuk kesan pertama.

Langkah pertama untuk memperbaiki judul naskah adalah mengevaluasi dan 
meningkatkan kekuatannya. Dalam hal ini, penting bahwa judul memenuhi tiga unsur 
utama: kata kunci, dampak, dan penekanan. Langkah pertama adalah memilih kata kunci 
yang tepat dan obyektif untuk memudahkan pembaca yang tertarik pada bidang pekerjaan 
Anda untuk menemukan naskah daring. Yang kedua membuat judul yang kuat untuk 
menarik pembaca dan mempromosikan temuan baru atau inovatif yang dilaporkan dalam 
naskah atau menunjukkan bagaimana temuan ini akan mempengaruhi bidang penelitian 
dan masyarakat (sebagai unsur dampak). Kemudian langkah ketiga, untuk memenuhi unsur 
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penekanan, penulis harus memastikan bahwa aspek terpenting dari naskah secara mencolok 
dimasukkan dalam judul.

Judul yang disempurnakan mengandung temuan baru dan menarik pembaca untuk 
menjelajahi bagaimana peningkatan itu dibuat. Terakhir, penulis harus memeriksa panduan 
jurnal untuk mencari kemungkinan persyaratan khusus lainnya untuk judul tersebut. 

Yang tidak boleh dalam membuat judul:

• Jangan terlalu luas atau terlalu samar. Unsur penekanan pada judul tidak berarti 
bahwa judul tersebut tidak boleh spesifik saat menjelaskan subjek. Judul yang sangat 
luas tidak akan menarik bagi pembaca untuk membaca isi naskah lebih lanjut.

• Jangan menggunakan frasa luas/pengisi jeda. Frasa luas atau pengisi jeda adalah 
frasa seperti “studi tentang,” “riset tentang,” “evaluasi pada,” dan “efek dari” dan tidak 
akan berkontribusi pada kekuatan judul karena mereka tidak memberikan informasi 
langsung tentang konten.

• Jangan menggunakan singkatan. Secara umum, penggunaan singkatan dalam judul 
tidak dapat diterima karena ada kemungkinan ia memiliki berbagai arti, bahkan 
dalam bidang yang serupa.

• Jangan bertindak terlalu percaya diri dan jangan menggunakan humor. Ungkapan 
yang sangat percaya diri misalnya, “Formula Fantastis ...” harus dihindari. Selain 
itu, frasa lucu dapat membingungkan pembaca yang tidak terbiasa dengan humor. 
Secara keseluruhan, sebuah naskah bukanlah proposal riset, dan kecuali jika hasil 
dari naskah tersebut cukup signifikan, pilih kata-kata yang tepat untuk diucapkan 
dan nyatakan judulnya.

Intisari: Sebagai yang pertama kali dilihat dan dibaca, intisari harus menarik perhatian 
pembaca dalam 150–250 kata. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa terlepas 
dari apakah tipe intisari jurnal yang disyaratkan adalah yang terstruktur atau tidak, intisari 
bertindak sebagai ringkasan dari seluruh naskah. Dengan membaca intisari, pembaca 
akan belajar sesuatu yang baru tentang temuan-temuan dalam naskah, dan oleh karenanya 
subbagian hasil harus menjadi bagian terpanjang dan paling ditekankan. Namun demikian, 
menulis intisari merupakan tantangan karena Anda harus memberikan gambaran yang jelas, 
obyektif, dan lengkap dari temuan yang disajikan dalam keseluruhan naskah. Karena intisari 
yang buruk — yang tidak menarik perhatian pembaca — seorang editor mungkin gagal 
merangkul pentingnya isi naskah, yang akan berakibat pada ditolaknya naskah tersebut.
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Pendahuluan: Di bagian pendahuluan, pembaca harus menemukan informasi yang 
terkait dengan pernyataan masalah, pendekatan yang digunakan dalam riset, dan tujuan 
riset. Dalam aspek ini, tujuan riset sering tidak secara jelas dinyatakan menyebabkan 
bias terhadap analisis data yang diperoleh serta kesimpulan yang diambil. Penting untuk 
menghindari hal ini dengan memberikan detil singkat poin-poin menarik terkait inovasi, 
konseptualisasi baru, atau temuan baru dari riset yang disajikan. Namun demikian, bisa saja 
riset yang disajikan tidak menawarkan konsep atau metodologi baru tetapi berkontribusi 
terhadap pengayaan data dari subyek atau sumber data lain. Dalam hal ini, subjek riset bisa 
sama tetapi mengandung pendekatan konseptual yang berbeda. Bagian lain yang penting 
dari pendahuluan adalah gambaran tentang bagaimana riset yang disajikan berkontribusi 
terhadap perkembangan riset dari topik yang bersangkutan. Tindakan yang harus ditekankan 
untuk pengajuan baru setelah penolakan pertama, adalah menyempurnakan pendahuluan 
agar sesuai dengan tujuan jurnal kedua. Beberapa editor dan pengulas dalam evaluasinya 
membahas kesesuaian latar belakang penelitian dengan tujuan dan ruang lingkup jurnal. Hal 
ini dapat menyebabkan perubahan pada naskah, yang kadang-kadang juga akan menentukan 
siapa pengulas berikutnya. Dengan demikian, penulis harus mengatur ulang dan menyoroti 
subjek di bagian pendahuluan untuk memfasilitasi bagian-bagian penting dari naskah 
dengan lebih jelas.

Bahan dan Metode: Penolakan yang disebabkan oleh metodologi yang salah 
biasanya membutuhkan upaya besar untuk memperbaiki naskah. Sangat penting untuk 
memperhatikan dan tidak mengabaikan penolakan yang disebabkan oleh metode seperti itu 
sebelum mengirimkan naskah lagi. Aturan ini utamanya berlaku ketika alasan penolakan 
adalah karena ketidakabsahan metode dan data yang diperoleh. Mengabaikan masalah 
penting ini akan berdampak negatif pada kredibilitas penulis. Dengan demikian, penulis 
perlu memastikan bahwa validitas data sudah ditingkatkan dengan memeriksa ulang atau 
mengumpulkan kembali data dengan metode yang sama sebelum pengajuan berikutnya.

Pembahasan: Naskah dapat ditolak ketika hasil atau bagian pembahasan berisi 
pernyataan dan data yang berpotensi tidak memenuhi syarat (termasuk presentasi yang 
membingungkan). Misalnya, pembahasan kurang menekankan bagaimana riset berkontribusi 
terhadap pengetahuan yang ada. Penulis harus mengevaluasi dan membawa pembahasan 
menjadi hal penting yang dapat dimengerti mengenai hasil riset untuk menjawab pertanyaan 
riset. Selanjutnya, penulis harus merujuk dan membandingkan data, serta interpretasinya, 
dengan karya-karya lain yang diterbitkan sebelumnya.
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Gambar dan tabel: Kesalahan yang sering dibuat dalam mempersiapkan gambar dan 
tabel seperti di bawah ini:

• Terlalu banyak atau terlalu sedikit gambar dan tabel. Terlalu banyak gambar dan 
tabel bisa menunjukkan ketidakmampuan penulis menyajikan data dengan cara 
yang efektif. Hal ini bisa penulis lakukan dengan cara --jika semua gambar atau tabel 
memang diperlukan-- memasukkannya sebagai informasi tambahan. 

• Gambar dan tabel tidak dikutip dalam teks dan bisa diduplikasi atau berkualitas 
buruk (untuk gambar). 

• Tidak ada pembahasan atau kalimat-kalimat pendukung yang menggambarkan dan 
menganalisis gambar dan tabel.  

• Gambar dan tabel kehilangan simbol-simbol yang menerangkan (mis., tanda panah), 
unit, dll. 

• Intinya, penulis harus memeriksa poin-poin di atas dan menyesuaikannya sehingga 
penyajian gambar dan tabel tersebut sedapat mungkin mendekati kondisi ideal. 

Referensi: Referensi yang digunakan harus dievaluasi kembali dan diperbarui setelah 
naskah diperbaiki sebelum mengajukannya ke jurnal lain.  Hal ini sangat penting ketika 
Pendahuluan telah disesuaikan dengan tujuan dan ruang lingkup jurnal kedua. Oleh karena 
itu, penulis perlu memeriksa, menemukan, dan mengutip referensi tambahan yang diperlukan 
dan menambahkannya pada naskah sebelum dikirim. Selain itu, ketika mengirimkan ke 
jurnal kedua, referensi-referensi itu juga bisa mengarahkan editor memilih pengulas dari 
penulis yang makalahnya dikutip. Ini akan menjadi strategi yang memberikan keuntungan 
bagi penulis dan jurnal karena editor memiliki pengalaman terhubung dengan mereka, 
dan kutipan akan meningkatkan dampak jurnal. Penulis perlu mengutip makalah mereka. 
Pastikan referensi yang dikutip terkait, dan jelaskan bagaimana karyanya terkait dengan 
karya penulis yang dikutip.

Tabel 3 memberikan kemungkinan alasan penolakan per bagian dan menjelaskan 
pendekatan bagaimana masing-masing harus dievaluasi untuk perbaikan.



89

MODUL No. 2 | Menerbitkan di Jurnal Akademik

Tabel 3. Unsur yang harus dievaluasi per bagian ketika memperbaiki makalah yang ditolak 

Bagian
Kemungkinan Alasan 

Penolakan 
Persyaratan agar Diterima

Intisari

• Tidak jelas

• Tidak cukup menggambarkan 
hasil kerja riset yang disajikan 
dalam keseluruhan naskah 

• Mengandung seluruh komponen

• Ditulis dengan baik

• Datanya akurat

• Menunjukkan orisinalitas karya 

Pendahuluan

• Pernyataan tidak jelas 
mengenai tujuan, hipotesa, 
atau maksud dari studi 

• Referensi tidak memadai

• Menunjukkan bahwa riset ini 
mutakhir dan berkontribusi 
pada kemajuan riset

• Memberikan detil singkat 
tentang hal-hal menarik 
yang terkait dengan inovasi, 
konseptualisasi baru, atau 
temuan baru dari hasil yang 
disajikan 

Bahan dan 
Metode

• Tidak ada deskripsi prosedur 
yang jelas, menunjukkan 
bahwa hasil riset tidak bisa 
direproduksi

• Data yang meragukan 

• gambar/tabel yang tidak 
memadai/kurang

• Penggunaan bahasa yang 
buruk (mis., tata bahasa, tanda 
baca, dan kesalahan ejaan) 

• Data yang akurat 

• Seluruh komponen riset 
disajikan dan dinyatakan dengan 
jelas 

• Prosedur yang digunakan 
diterangkan dengan jelas dan 
padat serta bisa dengan mudah 
di replikasi. 

• Naskah melampaui pengetahuan 
sebelumnya

• Semua pedoman kepatuhan 
dipenuhi 

• Tabel and gambar berkontribusi 
besar pada konten
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Bagian
Kemungkinan Alasan 

Penolakan 
Persyaratan agar Diterima

Hasil

• Hasil yang kurang atau tidak 
mendukung dalam kaitannya 
dengan item yang disebutkan 
dalam bagian Bahan dan 
Metode

• Tidak menjawab pertanyaan 
penelitian

• Tidak bisa dipercaya

• Signifikansi statistik dari 
temuan-temuan tidak 
dinyatakan 

• Menunjukkan pentingnya 
temuan 

• Hasil bisa dipercaya dan 
menjawab pertanyaan riset/
hipotesis 

• Gambar dan tabel yang efektif 
dan disiapkan dengan baik

Referensi

• Jumlah di dalam daftar tidak 
sesuai dengan yang ada di 
dalam teks

• Terlalu banyak atau terlalu 
sedikit

• Terlalu tua (kadaluwarsa)

• Terkini

• Relevan

• Sesuai dengan jenis naskah

• Ada hubungan yang jelas dengan 
teks 

c/ Pastikan bahasa Inggris yang digunakan bisa diterima 

Bahkan ketika topik penelitian yang disajikan dalam naskah memiliki kebaruan dan 
menarik untuk diterbitkan, naskah dengan banyak kesalahan tata bahasa dan kesalahan 
struktural sering membuat editor dan pengulas bingung dan tidak tertarik untuk  membaca 
keseluruhan naskah. Naskah harus dibaca ulang dan ditinjau secara cermat berkali-kali 
oleh semua penulis, memberikan perhatian khusus pada ejaan, tata bahasa, kesalahan ketik, 
kejelasan kalimat dan paragraf (mis., kalimat yang buruk strukturnya), koherensi, dan 
kelengkapan referensi sebelum dikirim. Kesalahan atau kurangnya kualitas seperti di atas 
menunjukkan persiapan yang buruk dan dapat mengakibatkan keterlambatan yang tidak 
perlu sebelum naskah dikirim untuk ulasan-sejawat.

Keterampilan menulis sangat penting dalam mempersiapkan naskah berkualitas tinggi 
agar peluang naskah bisa diterbitkan menjadi lebih baik. Untuk masalah ini, pendekatan 
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yang bisa diambil adalah dengan memanfaatkan layanan copy-editor/proofreading. Bahkan, 
beberapa penerbit menyediakan layanan seperti itu, yang biasanya juga mengikuti gaya 
selingkung yang dibutuhkan oleh jurnal yang dimaksud.

d/ Memilih jurnal yang tepat

Setelah evaluasi yang lengkap dan perbaikan naskah yang memadai, penulis bisa memilih 
jurnal yang sesuai untuk pengajuan berikutnya. Pengajuan kembali ke jurnal yang sama 
yang awalnya menolak karean alasan naskah tidak sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup 
jurnal harus dihindari. Sederhananya, ini akan membuang-buang waktu. Karena itu, penulis 
harus bijak dan memilih jurnal yang lebih sesuai dengan isi naskah mereka. Di sini, beberapa 
jurnal menyediakan alat daring untuk mengukur kesesuaian naskah dengan jurnal. Untuk 
melakukan ini, penulis biasanya hanya perlu memasukkan judul naskah mereka dan intisari 
di alat. Sistem kemudian akan membantu penulis menemukan jurnal yang paling tepat dan 
relevan untuk pengajuan mereka. Lihat misalnya https://journalfinder.elsevier.com.

Cara lain yang dapat ditempuh penulis adalah meminta EC atau anggota editorial jurnal 
untuk menanyakan apakah judul dan abstrak naskah mereka cocok untuk jurnal atau tidak. 
Editor umumnya akan menjawab dan menyarankan penulis untuk mengirimkan naskah 
ketika cocok dengan tujuan dan ruang lingkup jurnal. Pendekatan ini juga dapat memberikan 
kesempatan untuk meminimalkan waktu penugasan kepada editor begitu naskah diserahkan. 
Selain itu, informasi yang diperoleh dari komunikasi ini kadang-kadang diperlukan sehingga 
penulis dapat memasukkannya dalam surat pengantar mereka.
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e/ Menyarankan pengulas lain selain dari yang diajukan pertama

Dengan topik riset khusus atau ceruk, sangat mungkin penulis menebak identitas 
pengulas, yang biasanya didasarkan pada latar belakang pengulas dan gaya penulisan 
komentar. Alih-alih menggunakan saran penulis, editor biasanya memilih pengulas 
berdasarkan referensi yang digunakan dalam naskah. Dalam hal ini, dan jika memungkinkan, 
penulis dapat memilih referensi alternatif untuk mendukung pernyataan mereka dalam 
naskah untuk menghindari ditinjau oleh pengulas yang sama lagi. Dengan melakukan ini, 
penulis perlu menulis ulang kalimat tertentu untuk membuat referensi alternatif (termasuk 
penulis yang berbeda) cocok, yang mungkin bisa memberikan perspektif yang berbeda.
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Intisari

Penilaian “perbaiki” atau “perbaiki dan kirim ulang” tidak berarti bahwa naskah tersebut 
diterima dan akan diterbitkan tanpa banyak pekerjaan tambahan memasukkan pendapat 
pengulas dan editor. Keputusan editor tidak tergantung pada berapa banyak umpan balik atau 
komentar terhadap naskah dari pengulas tetapi apakah komentar ini memerlukan perbaikan 
mendasar atau tidak. Ada aturan tidak tertulis bagaimana menanggapi ulasan dan surat 
pengantar untuk editor. Penulis diharapkan menanggapi setiap komentar secara sistematik, 
ringkas dan jelas, untuk memperbaiki semua hal terkait perbaikan kalimat, tanda baca, 
singkatan, referensi, dan tata bahasa. Hal ini menunjukkan penghargaan kepada pengulas dan 
komentar mereka dan untuk menunjukkan bahwa Anda sudah “berusaha” menanggapi saran 
(selain untuk menjelaskan, mengapa beberapa perubahan yang diajukan tidak dimungkinkan).

Meskipun berbeda dari “penolakan,” penilaian “perbaiki” atau “perbaiki dan kirim 
ulang” tidak berarti bahwa naskah itu bisa diterima begitu saja. Namun, penilaian itu 
merupakan kesempatan untuk diterima di jurnal yang sama. Peluang ini memungkinkan 
penulis meningkatkan kualitas naskah dan sebagai sarana komunikasi antara penulis dan 
pengulas dalam memberikan  pendapat dan penjelasan mereka dalam bentuk komentar 
balasan yang obyektif.

Serupa dengan penolakan, keputusan “perbaiki” atau “perbaiki dan kirim ulang” dapat 
diambil oleh AE bahkan sebelum naskah melewati proses review, atau setelahnya.

Keputusan untuk memperbaiki dan mengirim ulang sebelum dapat melanjutkan ke 
tahap review umumnya terkait dengan format naskah, gaya bahasa, struktur bahasa yang 
digunakan, atau komponen lain yang terkait dengan ketidaklengkapan naskah. Harus dicatat 
bahwa hal ini tentu saja berbeda dari keputusan penolakan di mana keputusan awal seperti 

05 Menangani Umpan Balik, Perbaikan
Fathul Wahid, Is Fatimah
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itu oleh editor umumnya berhubungan dengan ketidakcocokan naskah dengan tujuan dan 
ruang lingkup jurnal atau kurangnya metode kualitatif dalam penelitian.

Ada banyak persyaratan yang mungkin diberikan oleh editor untuk memperbaiki dan 
mengirim ulang naskah, baik perbaikan besar maupun kecil. Beberapa contoh disajikan pada 
Tabel 4.

Tabel 4. Contoh komentar editor.

Perbaiki dan Kirim Ulang
Dibutuhkan Perbaikan 

Besar
Dibutuhkan Perbaikan 

Kecil

Terima kasih telah mengirimkan 
naskah Anda berjudul “____” ke 
Journal “____.”

Setelah mempertimbangkan 
dengan cermat, kami percaya 
bahwa naskah Anda berpotensi 
untuk diterbitkan dalam jurnal 
kami. Namun, kami merasa bahwa 
makalah tersebut perlu perbaikan 
substansial, dan karenanya kami 
tidak dapat menerima makalah 
Anda dalam bentuk seperti ini.

Jika Anda setuju untuk 
memperbaiki naskah berdasarkan 
komentar dari pengulas/editor, 
kami akan dengan senang hati 
mempertimbangkan kembali 
naskah tersebut untuk pengajuan 
baru. Harap sertakan nomor 
naskah ini dalam surat pengantar 
pengiriman ulang, serta tanggapan 
Anda terhadap komentar 
pengulas.

Editor akan mempertimbangkan 
apakah perubahan yang dilakukan 
telah menjawab semua komentar 
atau tidak dan mungkin 
memutuskan untuk mengirim 
naskah untuk evaluasi lebih lanjut.

Naskah ID XXX 
berjudul “____,” yang 
Anda serahkan ke 
Jurnal “____,” telah 
direview. Pengulas 
merekomendasikan 
naskah ditebitkan tetapi 
juga menyarankan 
perbaikan besar 
pada naskah Anda. 
Oleh karena itu, saya 
mengundang Anda 
untuk menanggapi 
komentar pengulas dan 
memperbaiki naskah 
Anda.

Naskah dapat diterbitkan 
dalam bentuk seperti saat 
ini. Pengulas menyarankan 
untuk diterbitkan setelah 
perbaikan kecil.
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Perbaiki dan Kirim Ulang
Dibutuhkan Perbaikan 

Besar
Dibutuhkan Perbaikan 

Kecil

Terlampir adalah laporan 
pengulas terhadap naskah anda. 
Semua pengulas menyarankan 
perbaikan besar dan bahkan 
mendasar dari naskah Anda. 
Walaupun laporan mereka 
sangat positif terhadap naskah 
Anda, mereka juga memberikan 
saran-saran yang membantu 
memperbaiki naskah, utamanya 
yang menyangkut _____. Karena 
pertimbangan pengulas, saya 
tidak bisa menerima naskah 
dalam bentuknya seperti saat ini. 
Namun, saya bisa menawarkan 
untuk mengirimkan naskah yang 
sudah diperbaiki untuk evaluasi 
ulang. Mohon maaf saya harus 
menyampaikan keputusan tidak 
baik ini. Saya mengerti bahwa ini 
berita yang mengecewakan, tetapi 
saya juga yakin jika makalah ini 
bisa diterbitkan di jurnal kami 
setelah melalui perbaikan yang 
cermat. 

Terima kasih telah 
mengirimkan naskah 
Anda ke Jurnal 
“____.” Saya telah 
menyelesaikan ulasan 
naskah Anda dan 
telah menambahkan 
ringkasan di bawah 
ini. Pengulas 
menyarankan untuk 
mempertimbangkan 
kembali naskah  
Anda setelah 
mengikuti perbaikan 
besar berikut. Saya 
mengundang Anda 
untuk mengirim ulang 
naskah Anda setelah 
menerima semua 
komentar pengulas.

Saat mengirimkan 
kembali naskah Anda, 
harap pertimbangkan 
dengan cermat 
semua komentar dari 
pengulas, uraikan 
setiap perubahan yang 
dibuat satu demi satu, 
sorot koreksi Anda, dan 
berikan bantahan yang 
bisa diterima untuk 
setiap saran yang tidak 
Anda terima.
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Hampir semua makalah di semua bidang memerlukan perbaikan sebelum diterima 
untuk publikasi. Menanggapi komentar pengulas bisa membuat kecil hati, terutama jika 
penelitian telah mengalami kemajuan setelah mengirimkan makalah. Namun, kita harus 
sadar bahwa proses ulasan-sejawat membantu memvalidasi ide penelitian, metodologi, hasil, 
dan kesimpulan yang dibuat dalam naskah. Untuk alasan ini, penulis harus memberikan 
upaya lebih dan perhatian khusus terhadap komentar pengulas. Perlu diingat bahwa pengulas 
adalah rekan sejawat profesional, proses perbaikan dan tanggapan untuk memperbaiki 
naskah dapat menjadi terintegrasi dengan proses komunikasi penelitian. Secara keseluruhan, 
untuk memahami apa yang dimaksud dengan “perbaikan yang diperlukan” dan bagaimana 
menghadapinya menjadi aspek penting bagi seorang peneliti.

5.1 Arti Ulasan

Secara umum, ada tiga jenis bentuk “perbaikan”: diperlukan perbaikan besar, diperlukan 
perbaikan kecil, dan perbaiki dan kirim ulang. Keputusan editor untuk perbaikan besar atau 
perbaikan kecil tidak tergantung pada berapa banyak poin umpan balik atau komentar dari 
pengulas tetapi apakah komentar tersebut memerlukan perbaikan besar atau tidak. Sebagai 
contoh, sebuah naskah dapat menerima banyak umpan balik dan komentar dari pengulas, 
sementara editor memutuskan bahwa hanya diperlukan sedikit perbaikan. Sebaliknya, umpan 
balik dan komentar mungkin sedikit, tetapi editor memutuskan bahwa perbaikan besar 
diperlukan. Dalam proses editorial, perbedaan antara perbaikan besar dan kecil adalah ada 
atau tidak adanya proses review ulang setelah perbaikan diserahkan penulis. Beberapa jurnal 
memiliki pedoman bagi editor untuk menyatakan perbaikan besar atau kecil, yang umumnya 
mempertimbangkan metodologi naskah, kesalahan data, ada tidaknya pembahasan yang 
komprehensif, dan bahkan bahasa dan kesalahan tulisan. 

Evaluasi yang sedikit lebih menuntut daripada keputusan “diperlukan perbaikan besar” 
adalah “ditolak dan kirim ulang”. Keputusan “tolak dan kirim ulang” mengharuskan penulis 
melakukan perbaikan besar dan mendasar pada naskah, dan setelah dikirim ulang, editor 
memiliki kesempatan untuk mengirim makalah ke pengulas baru. Alasan yang sah untuk 
ini bisa jadi ketika ulasan pertama terlalu negatif, sementara editor berpikir makalah itu 
sebetulnya layak. Sebaliknya, ketika evaluasi menghasilkan keputusan “perbaiki dan kirim 
ulang”, itu berarti bahwa editor harus mengirim ulang makalah ke pengulas yang sama. 

Aspek yang paling penting yang berlaku untuk semua jenis perbaikan adalah bagaimana 
menghadapinya, dan bagaimana penulis naskah bisa menanganinya. Setelah memperbaiki 
naskah, surat tanggapan penulis terhadap umpan balik pengulas sangat penting untuk masa 
depan naskah dan harus diperlakukan dengan hati-hati. Dalam beberapa kasus, untuk 
membangun respon yang efektif, diperlukan beberapa hari dari saat menerima umpan balik 
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berupa perbaikan besar atau keputusan “perbaiki dan kirim ulang” karena kemungkinan 
besar akan mempengaruhi emosi penulis. Jadi, sementara penulis perlu membuat keputusan 
tepat waktu untuk umpan balik yang mereka terima, mereka juga perlu waktu untuk 
memberikan perhatian besar dan detil pada masalah itu. Pada awalnya, beberapa komentar 
dapat menyebabkan perspektif yang keliru, bias, atau rumit dan salah bagi penulis. Di sisi 
lain, kadang-kadang, dua atau lebih pengulas dapat memberikan umpan balik yang serupa 
pada hal yang sama, mengenai beberapa kalimat atau aspek naskah, yang berarti bahwa 
penulis hanya perlu menanggapi secara efektif dan sederhana.

5.2 Yang Harus dan Tidak Boleh Dilakukan dalam Menanggapi Umpan Balik Pengulas 

Harus Dilakukan

a) Menanggapi setiap komentar

Penulis harus memperhatikan semua komentar dan umpan balik. Penulis harus 
mengajukan naskah perbaikan bersamaan dengan tanggapan satu demi satu terhadap 
komentar pengulas. Untuk masalah ini, mentabulasi komentar-komentar pengulas dengan 
tanggapan penulis merupakan teknik yang berguna untuk memasukkan semua dan setiap 
komentar. Cara lain untuk membalas umpan balik pengulas adalah dengan membuat catatan 
tanggapan secara berurutan. Untuk menerapkan pendekatan yang benar, penulis harus 
mengikuti panduan bagi penulis dari jurnal bersangkutan. Di bawah ini beberapa contoh 
metode tanggapan terhadap umpan balik dari pengulas.  

Contoh 1: Pengulas #1

Komentar Pengulas Tanggapan

Bagaimana penulis mengambil 
kesimpulan dari mekanisme #2 seperti 
yang ditunjukkan pada Gambar 2? 
Apakah berdasarkan literatur atau dari 
karya penulis sebelumnya? Penulis harus 
mengklarifikasi poin ini. 

Mekanisme #2 Kesimpulannya mengacu 
pada (...) data kinetik seperti yang 
dilaporkan dalam makalah sebelumnya. 
Referensi yang berkaitan dengan hal ini 
sudah ditambahkan. 

Dari Tabel 3, mengapa volume pori 
dari SAP1 rendah dibandingkan area 
permukaan yang ditunjukkan? 

Kesalahan angka. Volume pori seharusnya 
15.78.10-2. Angka sudah diperbaiki.
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Komentar Pengulas Tanggapan

Pola XRD pada Gambar 3 tidak cukup 
jelas untuk memperlihatkan perubahan 
dari 2 theta. 

Penyajian XRD sudah diperbaiki. Keberadaan 
titik puncak yang rendah sekitar 28,5 
mengacu pada silika dalam jumlah sedikit. 
Informasi tersebut sudah ditambahkan. 

Contoh 2: 

Komentar Pengulas

Banyak gambar yang membandingkan X dengan Y. Penulis perlu memberikan pembenaran 
dari asumsi-asumsi  dengan membandingkan baik dari pengamatannya maupun hasil-hasilnya. 

Tanggapan: 

Penulis setuju dengan saran pengulas. Asumsi diambil dari (...) secara umum. 
Pembahasan tambahan telah diberikan di dalam halaman 9 baris 12-13. 

b) Selalu menyetujui umpan balik pengulas yang terkait dengan perbaikan kalimat, 
tanda baca, singkatan, dan tata bahasa

Umpan balik terkait tata bahasa akan membantu penulis meningkatkan kejelasan 
pesan naskah. Hanya dengan memperbaiki masalah penulisan ini sudah cukup tanpa 
perlu menanggapi tiap komentar. Namun, penulis perlu memastikan bahwa tindakan yang 
diperlukan untuk membenahi telah dilakukan dan bahwa pengulas atau editor dapat dengan 
mudah melihat perubahan dalam versi yang sudah diperbaiki. Kalimat seperti “Semua 
kesalahan ejaan dan tata bahasa yang ditunjukkan oleh pengulas telah diperbaiki” sudah 
cukup.

c) Mulailah menanggapi setiap komentar dengan jawaban langsung ke intinya

Penulis harus menunjukkan tanggapan utama dan memberikan jawaban “ya” atau 
“tidak” atau “Terima kasih” jika memungkinkan sebelum membuat justifikasi mereka. 
Sebagai contoh, lihat tanggapan di bawah ini.

Komentar Pengulas: 

Sebagian besar hasil disajikan dengan baik. Namun, menurut saya, data pada Gambar 2 
tidak disajikan dengan baik. Saya sarankan lebih fokus membahas hasil pada Tabel 3.
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Tanggapan: 

Terima kasih atas saran Anda. Kami telah memperbaiki teks dan menunjukkan hal ini 
dengan lebih jelas (pembahasan mengenai Tabel 4 yang berhubungan dengan hal tersebut 
telah ditambahkan). 

d) Hargai pengulas dan komentar mereka

Penulis harus menyadari bahwa kadang-kadang pengulas akan membaca naskah dengan 
cepat. Dengan demikian, penulis bisa mendapat komentar yang tampaknya tidak masuk akal 
atau berasal dari kesalahpahaman terhadap perspektif penelitian, metodologi, dll. Namun 
demikian, tujuan perbaikan adalah untuk menunjukkan bahwa penulis menerima komentar 
pengulas dengan tulus, dan penulis harus dengan jelas menyampaikan apa yang telah mereka 
lakukan terhadap kritik pengulas. Karena itu, para penulis harus menanggapinya dengan 
sopan dan menunjukkan rasa hormat terhadap komentar pengulas. Satu hal yang harus selalu 
diingat adalah bahwa pengulas memberikan kritik terhadap apa yang ditulis dan bukan pada 
penulisnya.

e) Tanggapan harus padat dan jelas

Penulis harus selalu mencatat perubahan yang telah mereka buat dan membuatnya 
terlihat dalam naskah yang sudah diperbaiki. Biasanya, yang terbaik adalah memasukkan 
versi dokumen yang bersih dan yang menyertakan perubahan yang dibuat. Ini memudahkan 
pengulas untuk mencari perubahan. Jika memungkinkan, penulis merujuk ke halaman dan 
nomor baris di mana perubahan telah dilakukan. Yang penting, pastikan nomor-nomor 
baris tersebut telah ditulis dengan benar sesuai naskah asli atau yang telah diperbaiki. 
Selanjutnya, saran-saran mengenai pembahasan tambahan dan presentasi data juga harus 
ditunjukkan jelas dalam naskah yang diperbaiki. Dalam kasus ini, seringkali lebih mudah 
untuk melakukan percobaan atau analisis data tambahan daripada membuat argumen baru 
berdasarkan kalimat tambahan.

f) Lakukan apa yang diminta pengulas, jika mungkin

Kadang-kadang, perbaikan besar memaksa penulis melakukan eksperimen atau analisis 
tambahan berdasarkan umpan balik pengulas. Ini berlaku bahkan untuk kasus-kasus di 
mana penulis percaya bahwa pengulas meminta analisis yang tidak informatif atau sebaliknya 
cacat. Mematuhi permintaan ini penting karena seringkali akan menempatkan penulis pada 
posisi yang lebih kuat ketika mereka dapat melakukan apa yang diminta pengulas. Selain 
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itu, dengan mengikuti permintaan pengulas, akan lebih mudah bagi penulis mendapatkan 
respons positif untuk naskah yang telah diperbaiki.

Pengulas memang terkadang meminta terlalu banyak. Bisa dimengerti jika penulis 
menganggap permintaan itu melampaui lingkup pekerjaan yang dikerjakannya saat ini. 
Namun, lebih baik mengatakan bahwa poin-poin yang disebut memang membutuhkan lebih 
banyak detil daripada mengabaikan permintaan.

g) Berikan penjelasan untuk tidak sepenuhnya mematuhi tuntutan yang sulit

Penulis tidak harus menyetujui semua umpan balik pengulas, tetapi mereka perlu 
menjelaskan — dengan cara yang sopan — mengapa mereka tidak dapat memberikan 
apa yang diminta. Seringkali pengulas meminta instrumentasi yang lebih canggih atau 
pendekatan atau metode alternatif untuk mengkonfirmasi data tertentu dalam pembahasan. 
Jika penulis tidak bisa memenuhi tuntutan ini, ucapkan terima kasih kepada pengulas atas 
sarannya beserta penjelasan mengapa hal yang diminta itu berada di luar ruang lingkup 
naskah, atau mengapa itu tidak mungkin dilakukan.

Sebagai contoh, pengulas meminta lima percobaan atau pengukuran tambahan, 
sementara penulis hanya dapat melakukan empat. Jika penulis hanya menanggapi dengan 
menyatakan bahwa empat dari lima telah dilakukan dan kelima berada di luar ruang 
lingkup naskah tanpa argumen tambahan, pengulas tidak akan puas. Dalam situasi seperti 
itu, penulis perlu memberikan pembenaran yang tepat dan memasukkan dalam tanggapan 
mereka bahwa tidak perlu semua permintaan terpenuhi. Jika memungkinkan, penulis harus 
membuat argumen yang memastikan bahwa metode dan pendekatan yang diambil sudah 
cukup untuk membangun diskusi, dan karenanya, menghasilkan kesimpulan yang akurat. 
Penulis juga dapat menambahkan referensi untuk dukungan tambahan.

Contoh: 

Komentar Pengulas #1: 

Profil data pada Gambar. X tidak cukup spesifik. Penulis harus menggunakan instrumen 
XX dengan metode YY untuk hasil yang lebih baik dan interpretasi yang lebih akurat.

Tanggapan: 

Terima kasih. Tidak mungkin untuk menganalisis sampel menggunakan instrumen XX 
dan metode YY saat ini. Namun, hasil obyektif dapat diperoleh dengan metode ini. Silakan 
merujuk pada karya-karya sebelumnya untuk kasus dan sampel yang serupa (Smith, 2017; 
Daniel et al., 2018).
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Kadang-kadang, penulis bisa kembali pada kebijakan editor. Misalnya, editor sering 
meminta penulis mempersingkat naskah mereka atau memberikan pembahasan intensif 
tentang data, sedangkan pengulas sering meminta detil, percobaan, atau analisis tambahan. 
Dalam hal ini, penulis bisa menyatakan dalam tanggapan mereka bahwa mereka telah 
mengikuti permintaan editor dengan menyajikan data lebih efektif di bagian Hasil.

h) Menanggapi saran pengulas untuk referensi

Pengulas dapat memberikan banyak umpan balik yang konstruktif dan membutuhkan 
banyak perubahan, dan seringkali mereka juga menyarankan untuk menyertakan lebih 
banyak referensi. Dalam beberapa kasus, pengulas menyarankan menggunakan penulis 
tertentu sebagai referensi. Penulis kemudian perlu mencari makalah dari penulis yang 
disarankan yang sesuai dengan poin yang dibahas. Penulis harus mencoba dan memasukkan 
referensi bila perlu; namun, jika tidak memungkinkan, jelaskan dengan sopan dan singkat 
mengapa saran tersebut tidak dapat digunakan.

i) Gunakan tata huruf untuk membantu pengulas menavigasi tanggapan

Penulis dapat menggunakan tata huruf (typography) dan indensasi untuk membedakan 
antara tiga elemen yang berbeda: ulasan itu sendiri, tanggapan penulis terhadap ulasan, 
dan perubahan yang telah dibuat pada naskah. Ketika penulis menggunakan pendekatan 
ini, mereka harus memberikan penjelasan tambahan di awal tanggapan untuk menjelaskan 
strukturnya. Terlalu sering, penulis fokus pada perbaikan naskah dan hanya sedikit 
menyediakan waktu untuk membuat dokumen tanggapan dengan jelas dan menarik. Sebagai 
akibatnya, kesalahpahaman bisa terjadi antara pengulas dan penulis dan pada akhirnya dapat 
menyebabkan penolakan naskah.

j) Jawab dengan bukti

Kadang-kadang terjadi – utamanya untuk keputusan ‘perbaikan besar’ dan ‘perbaiki dan 
kirim ulang’ – pengulas meragukan prosedur atau teknik pengumpulan data. Jika penulis 
memiliki cukup bukti bahwa prosedurnya benar dan dapat diambil dari literatur lain, maka 
yakinkan dan tunjukkan sumber-sumber ini — semakin banyak bukti, semakin baik. Di 
sisi lain, umpan balik lainnya berkaitan dengan validasi pengambilan data. Dalam hal ini, 
penulis juga harus mengklarifikasi bukti yang diperoleh. Untuk kasus yang parah, mereka 
bahkan harus memasukkan data primer dari instrumen yang digunakan sebagai informasi 
tambahan. 
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Bahkan dalam situasi terburuk, ketika pengulas membutuhkan bukti tambahan untuk 
pernyataan atau kesimpulan dalam metodologi penelitian, penulis harus mencoba dan 
memberikan informasi yang lebih baik. Sehubungan dengan salah satu alasan penolakan, 
eksperimen dan pengukuran tambahan menjadi penting. Biasanya, sebuah naskah akan 
menjadi sangat baik kualitasnya dari hasil ulasan jenis ini. Karena itu, penulis harus 
mengambil kesempatan ini secara positif. Jika ada kekurangan instrumen untuk bukti yang 
diinginkan dari pengulas, penulis harus memberikan argumen bahwa metodologi yang 
digunakan sudah mencukupi.

k) Terima kesalahpahaman pengulas

Jika pengulas salah mengerti sesuatu, misalnya mengomentari sesuatu yang sudah jelas, 
penulis tetap harus meminta maaf untuk itu. Tanggapan penulis harus menyatakan bahwa 
mereka setuju dan memberikan penjelasan. Lebih baik untuk terus maju, memperbaiki, dan 
menunjukkan bahwa umpan balik dari pengulas dipertimbangkan dan dipahami.

l) Berikan ringkasan/laporan perbaikan 

Surat tanggapan biasanya terdiri dari ringkasan perbaikan atau laporan perbaikan. 
Ini termasuk perubahan dalam naskah yang diperbaiki dan analisis baru yang dilakukan 
sebagai tanggapan terhadap kritik mendasar dari pengulas. Jika kritik diajukan oleh 
beberaoa pengulas, hal itu juga dapat ditunjukkan dalam ringkasan perbaikan. Setelah itu, 
surat tanggapan harus berisi komentar lengkap pengulas yang disatukan dengan tanggapan 
penulis.

Yang tidak boleh

1. Jangan lupa menanggapi umpan balik apapun dari pengulas. Jika tidak ditanggapi, 
penulis seperti tidak menerima umpan balik dengan tulus.

2. Jangan membantah setiap komentar. Jika pengulas menyarankan perbaikan kecil 
yang mungkin tidak sepenuhnya disetujui oleh penulis, tetapi mudah untuk 
mematuhinya dan tidak mengambil nilai apa pun dari penelitian, mungkin lebih 
mudah untuk memasukkannya saja.

3. Jangan menimbulkan kontroversi di antara pengulas. Seorang pengulas bisa saja 
memberikan saran atau umpan balik yang benar-benar bertentangan dengan umpan 
balik dari pengulas lain. Jangan gunakan ini untuk menimbulkan kontroversi 
di antara mereka. Misalnya, hindari membuat pernyataan seperti “Pengulas A 
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menyarankan kebalikan dari apa yang Anda sarankan.” Para penulis harus bijaksana 
dalam mengambil tindakan demi untuk naskah yang lebih baik. Jadi, mereka harus 
berusaha mendapatkan persetujuan dari satu pengulas dan menjelaskan dengan 
baik kepada yang lain mengapa keputusan ini dibuat. 

4. Jangan menolak permintaan pengulas untuk memasukkan data asli/mentah karena 
mungkin akan menghasilkan perbaikan mendasar dari naskah. 

5. Jika pengulas memiliki umpan balik yang sama dengan rekannya, jangan minta satu 
pengulas untuk mencari dan membaca tanggapan untuk pengulas lain. Misalnya, 
“Pertanyaan Anda mirip dengan pertanyaan pengulas B, lihat tanggapan saya untuk 
Pengulas B.”
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Intisari

Rincian proses pengajuan ulang makalah tergantung pada keputusan editorial dan 
kerumitan komentar yang diterima. Jika hanya diperlukan perbaikan kecil, makalah yang 
diperbaiki harus dikirimkan kembali sesegera mungkin. Dalam kasus yang lebih kompleks, 
penulis harus fokus terlebih dahulu pada peningkatan kualitas, baru kemudian pada waktu. 
Langkah-langkah berikut disarankan dalam proses pengajuan ulang - baca komentar dengan 
cermat, perinci atau kelompokkan komentar, diskusikan dengan rekan penulis dan sejawat, 
perbaiki naskah dan siapkan tabel perbaikan.

Bagian ini membahas makalah dengan keputusan “perbaiki dan kirim ulang”. Ketika 
penulis menerima jenis keputusan ini, itu berarti bahwa naskah memiliki nilai dan potensi. 
Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa naskah akan diterima jika penulis berusaha keras 
untuk menanggapi komentar pengulas.

Keputusan “perbaiki dan kirim ulang” bisa datang dalam dua bentuk; (i) Perbaikan 
kecil - dalam keadaan ini, perbaikan hanya mengharuskan penulis memasukkan semua 
komentar tanpa melibatkan terlalu banyak penjelasan. Kemudian, cepat kirim naskah yang 
sudah diperbaiki ke editor selagi masih segar dalam ingatannya. Tindakan cepat ini dapat 
meningkatkan kemungkinan naskah untuk diterima. Bentuk kedua dari keputusan “perbaiki 
dan kirim ulang” adalah (ii) perbaikan besar. Perbaikan besar umumnya datang dengan 
komentar panjang dari pengulas, yang membutuhkan waktu berhari-hari untuk diselesaikan. 
Penulis harus memutuskan apakah waktu untuk mengerjakan komentar bermanfaat atau 
tidak. Setelah penulis setuju untuk melanjutkan, maka pedoman berikut bisa membantu.

06 Mengirim Ulang Makalah yang Sudah Diperbaiki
Rohaida Basiruddin, Cheah Jun Hwa



106

• Baca komentar dengan cermat

• Tandai atau kelompokkan komentar

• Bicarakan dengan rekan-penulis dan sejawat 

• Perbaiki naskah

• Buat tabel perbaikan

6.1 Baca Komentar dengan Cermat

Setelah menerima kembali naskah, hal pertama yang harus dilakukan adalah membaca 
seluruh komentar. Peneliti tidak boleh terburu-buru masuk ke dalam proses perbaikan 
karena komentar dari pengulas kadang-kadang bisa mempengaruhi emosi peneliti sehingga 
menanggapinya dengan tidak sepantasnya. Setelah beberapa hari, peneliti sebaiknya mulai 
membaca kembali komentar dengan hati-hati dan meluangkan waktu untuk memahami 
semua komentar untuk menghindari salah tafsir. Membaca naskah asli dengan pemahaman 
mendalam terhadap setiap komentar dapat membantu penulis melihat naskah dari sudut 
pandang pengulas.

6.2 Tandai dan Kelompokkan Komentar

Sebagian besar jurnal mungkin menunjuk dua hingga empat pengulas untuk setiap 
naskah. Selain itu, editor atau editor rekanan juga dapat memberikan pendapat/komentar 
mereka pada naskah. Memberi rincian atau mengelompokkan komentar membantu penulis 
untuk bekerja dengan mudah pada perbaikan, utamanya jika satu atau lebih pengulas 
mengangkat masalah serupa. Di bawah ini contoh-contoh komentar dari pengulas (Tabel 5). 

Tabel 5. Komentar-komentar pengulas

Pengulas Komentar

1

Komentar 01:  Ulasan literatur: Coba pertimbangkan membuat semacam 
“bagian umum” sebelum membahas satu per satu objek.

Komentar 02: Metodologi: Metodologi sudah tepat, tetapi indeks kecocokan 
lainnya harus dipertimbangkan. Anda melaporkan SRMS, bagaimana 
dengan GFI e AGFI?

Komentar 03: Implikasi: sudah dibangun dengan baik. Namun, dari segi 
kepraktisan, dibutuhkan klarifikasi lebih jauh. 
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Pengulas Komentar

2

Komentar 1: Makalah ini didokumentasikan dengan baik dan memasukkan 
riset yang menyeluruh dan lengkap. Secara keseluruhan, kami sarankan 
untuk lebih berhati-hati terhadap aspek-aspek berikut

• Perbarui referensi

• Buat patokan penelitian dengan membandingkannya dengan studi di 
Malaysia dan di sektor ekonomi lain.

• Koreksi/Proofreading sangat dibutuhkan.

Komentar 2: Beberapa aspek metodologi tidak jelas.

Mohon tentukan apakah ada 200 tim berbeda yang terlibat atau 200 orang 
yang masuk dalam tim yang lebih sedikit jumlahnya.

Komentar 3: Beberapa aspek metodologi tidak jelas.

Argumen makalah yang mengidentifikasi Malaysia sebagai tujuan investasi 
TI teratas menunjukkan bahwa tim (perusahaan) yang dipertimbangkan 
berada di bidang ini. Komentar yang terkait dengan distribusi sektoral ini 
dapat menambah kedalaman investigasi.

Berdasarkan contoh di atas, “Ulasan 1 - komentar 2” dan “Pengulas 2 - komentar 2 dan 
3”, semua komentar dapat dikelompokkan bersama dengan tema ‘metodologi’. Oleh karena 
itu, ketika penulis mengerjakan bagian ‘metodologi’ dari makalah mereka, ia bisa melihat 
gambaran besar dari koreksi yang harus dibuat.

6.3 Bicarakan dengan Rekan-penulis dan Sejawat

Sebelum mulai mengerjakan perbaikan, peneliti perlu menyediakan waktu untuk 
membahasnya dengan rekan-penulis atau rekan sejawat setiap komentar dari para pengulas. 
Membicarakan dengan baik dengan rekan kerja dan sejawat akan membantu penulis 
menanggapi setiap komentar dari pengulas secara efektif dan efisien. 

6.4 Perbaiki Naskah 

Meskipun beberapa komentar dari pengulas tidak menyenangkan, peneliti tetap harus 
memperbaiki dan mengirim ulang surat secara formal dan sopan. Wajar jika Anda jengkel 
atau kesal setelah menerima komentar, tetapi ingatlah bahwa pengulas mengkritik pekerjaan 
Anda, bukan Anda. Mengikuti contoh di bawah ini akan membantu Anda membuat surat 
yang sopan, layak, dan mudah dibaca.
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Ucapkan terima kasih. Selalu baik mengawali surat dengan ucapan terima kasih. 
Pengulas telah menyediakan waktu dan pikirannya dalam memberikan komentar yang 
terperinci dan menyeluruh. Ucapkan terima kasih atas upaya mereka.

Beri sinyal perhatian terhadap komentar pengulas. Berikan pernyataan tersurat atas 
perhatian Anda pada komentar yang dibuat oleh pengulas dan editor (jika ada). Langkah ini 
memberi sinyal bahwa Anda menganggap serius komentar mereka. Buat langkah ini di awal 
surat.

Mendaku hasil positif. Seperti memberi sinyal perhatian pada komentar, mendaku 
hasil positif berarti mengakui bahwa wawasan pengulas telah secara signifikan meningkatkan 
kualitas makalah Anda. Ini juga membantu menciptakan nada formal yang sopan.

Pratinjau konten. Sebelum Anda membuat daftar komentar dan bagaimana Anda 
menanganinya, pertama-tama berikan editor peta jalan untuk membaca. Pratinjau ini akan 
memudahkan editor untuk mengerjakan surat Anda dan draft perbaikan Anda yang telah 
dikirim ulang.

Menanggapi Komentar Tertentu. Sebagian besar surat Anda harus merupakan 
tanggapan poin-demi-poin Anda terhadap komentar khusus dari pengulas (dan editor). 
Setiap tanggapan harus menggambarkan perubahan yang Anda buat. Jika Anda tidak 
mengerjakan poin yang diminta dalam perbaikan Anda, pastikan untuk memberikan 
penjelasan yang beralasan. Untuk menanggapi komentar, peneliti perlu menyatakan kembali 
(kata demi kata) komentar pengulas dan menjelaskan bagaimana Anda mengatasi (atau 
tidak mengatasi) masalah tersebut serta menyertakan informasi (halaman, paragraf, dan/
atau nomor baris) yang akan meningkatkan keterbacaan surat Anda.

6.5 Tabel perbaikan 

Untuk dapat mengerjakan Tabel Perbaikan, peneliti perlu memastikan bahwa setiap 
komentar telah ditangani dengan benar. Pastikan setiap tanggapan sudah diperiksa sebelum 
dikirim. Di bawah ini adalah contoh-contoh tanggapan terhadap pengulas dalam bentuk 
tabel.
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Tabel 6. Tanggapan terhadap Komentar dari Pengulas 1 dan Pengulas 2

Komentar Tanggapan

PENGULAS 1

Komentar 01: 

Ulasan literatur: Coba pertimbangkan 
membuat semacam “bagian umum” 
sebelum membahas satu per satu objek.

Tanggapan 01: 

Saya berterima kasih kepada pengulas karena 
telah membaca makalah kami dengan cermat 
dan memberikan saran yang membangun. 
Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

Kami dapat mempertimbangkan untuk 
menambahkannya ke dalam makalah, tetapi 
saat ini makalah sudah panjang dan menurut 
kami lebih baik fokus membahas masalah 
secara langsung.

Komentar 02: 

Metodologi: Metodologi sudah tepat, 
tetapi indeks kecocokan lainnya harus 
dipertimbangkan. Anda melaporkan 
SRMS, bagaimana dengan GFI e AGFI?

Tanggapan 02:

Saya berterima kasih kepada pengulas karena 
telah membaca makalah kami dengan cermat 
dan memberikan saran yang membangun. 
Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Dalam perkembangan terkini PLS-SEM, satu-
satunya pengukuran keselarasan (goodness-
of-fit (GoF)) yang direkomendasikan adalah 
‘standardized root mean square residual 
(SRMR)’ dan uji keselarasan pasti (Dijkstra 
and Henseler 2015; Lohmöller 1989). Dua 
ukuran GoF yang sudah diuji ini sesuai 
dengan model validasi dalam PLS-SEM yang 
dibandingkan dengan NFI, Chi-Square, dan 
kriteria RMStheta (Henseler, Hubona, and 
Henseler, 2016; Henseler and Sarstedt, 2013).

Dijkstra, T. K., & Henseler, J. (2015). 
Consistent Partial Least Squares Path 
Modeling. MIS quarterly, 39(2), pp. 297-316
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Lohmöller, J.-B. (1989). Latent variable 
path modeling with partial least squares. 
Heidelberg: Physica.

Henseler, J., Hubona, G., & Ray, P. A. (2016). 
Using PLS path modeling in new technology 
research: updated guidelines. Industrial 
management & data systems, 116(1), 2-20.

Henseler, J., & Sarstedt, M. (2013). Goodness-
of-fit indices for partial least squares path 
modeling. Computational Statistics, 28(2), 
565-580.

Komentar 03:

Implikasi: sudah dibangun dengan baik. 
Namun, dari segi kepraktisan, dibutuhkan 
klarifikasi lebih jauh.

Tanggapan 03:

Saya berterima kasih kepada pengulas telah 
membaca makalah kami dengan cermat dan 
Anda benar dalam hal ini. Tanggapan kami 
sebagai berikut: 

Kami telah menyunting implikasinya 
walaupun kami melihat kami sudah cukup 
menjelaskannya serinci mungkin. 

PENGULAS 2

Komentar 01: 

Makalah ini didokumentasikan 
dengan baik dan memasukkan riset 
yang menyeluruh dan lengkap. Secara 
keseluruhan, kami sarankan untuk lebih 
berhati-hati terhadap aspek-aspek berikut

• Perbarui referensi

• Buat patokan penelitian dengan 
membandingkannya dengan studi di 
Malaysia dan di sektor ekonomi lain.

• Koreksi/Proofreading sangat 
dibutuhkan.

Tanggapan 01: 

Saya berterima kasih kepada pengulas karena 
telah membaca makalah kami dengan cermat 
dan memberikan saran yang membangun. 
Penjelasannya ada pada tanggapan 02, 03, 04, 
dan 05.

Sebagai tambahan, koreksi/proofreading 
sudah dilakukan dalam perbaikan ini. 
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Komentar 02:

Beberapa aspek metodologi tidak jelas.

Mohon tentukan apakah ada 200 tim 
berbeda yang terlibat atau 200 orang 
yang masuk dalam tim yang lebih sedikit 
jumlahny.

Tanggapan 02:

Saya berterima kasih kepada pengulas telah 
membaca makalah kami dengan cermat dan 
Anda benar dalam hal ini. Tanggapan atas 
komentar ini ada pada perbaikan sebagai 
berikut: 

 “... Jadi, ukuran sampel yang ditargetkan 
harus memiliki setidaknya 200 tim virtual. 
Ukuran sampel dari 300 tim virtual (sebagai 
responden) dipilih untuk memastikan akurasi 
untuk analisis statistik .... “

Juga, 

“... Sebanyak 300 kuesioner dibagikan kepada 
karyawan yang bekerja di perusahaan 
manufaktur di Penang. 205 kuesioner berhasil 
dikumpulkan pada akhir pengumpulan 
data. Tingkat pengembalian adalah 68,33%. 
Dari 205 pengembalian, 2 diterima sangat 
terlambat setelah kesimpulan dari analisis 
data dibuat. Sebanyak 203 kuesioner 
digunakan, dan ini terdiri dari 203 tim ... “

Komentar 03: 

Beberapa aspek metodologi tidak jelas.

Argumen makalah yang mengidentifikasi 
Malaysia sebagai tujuan investasi TI teratas 
menunjukkan bahwa tim (perusahaan) 
yang dipertimbangkan berada di bidang 
ini. Komentar yang terkait dengan 
distribusi sektoral ini dapat menambah 
kedalaman investigasi.

Tanggapan 03:

Terima kasih atas saran ini, kami memahami 
keprihatinan ini tetapi karena “tim virtual” 
sulit ditemukan dan jumlahnya terbatas, 
maka kami tidak melihat pada sektor-sektor. 
Kami sekarang telah menambahkan masalah 
sektoral ini sependek yang dimungkinkan 
dalam keterbatasan penelitian.
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Intisari

 Bagian ini mencakup proses publikasi dan tugas administrasi akhir saat naskah 
yang diperbaiki diterima. Ada beberapa langkah yang terlibat dalam tahapan ini, yaitu surel 
penerimaan dari jurnal, surat keputusan, hak cipta dan akses dan berbagi artikel. 

7.1 Surel Pemberitahuan dari Penerbit 

Jurnal akan memberi tahu penulis dengan mengirim surel ketika mereka menerima 
(belum menerima) naskah yang telah diperbaiki. Dalam surel tersebut, jurnal akan 
memberikan nomor referensi jika penulis ingin menindaklanjuti naskah mereka. Penulis 
perlu menunggu setidaknya enam hingga delapan minggu untuk putaran kedua proses 
peninjauan. 

Berikut ini adalah contoh surel surat pemberitahuan.

07 Administrasi Akhir
Rohaida Basiruddin, Cheah Jun Hwa
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Dari: Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics 
 <onbehalfof@manuscriptcentral.com> 
Tanggal: Minggu, 8 Juli, 2018 pk 15.52 
Perihal: Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics - Naskah ID 
APJML-06-2018-0212

Kepada: XYZ@utm.my 
08-Jul-2018 
 
Dengan hormat ....., 
 
Naskah anda dengan judul “Factors Affecting Ecological XXX” telah berhasil 
dikirimkan secara online dan saat ini sedang dipertimbangkan untuk 
dipublikasikan dalam the Asia Pasific Journal of Marketing and Logistics. 
Nomor ID naskah Anda adalah: APJML-06-2018-0212.

Harap gunakan ID naskah di atas dalam semua korespondensi di masa 
mendatang saat menelpon kantor untuk pertanyaan. Jika ada perubahan pada 
alamat rumah/kantor atau alamat surel Anda, silakan masuk ke ScholarOne 
Manuscripts di http://mc.manuscriptcentral.com/apjml dan ubah informasi 
pengguna Anda sebagaimana mestinya.

Anda juga bisa melihat status naskah Anda kapan saja dengan 
memeriksa Author Centre setelah masuk ke http://mc.manuscriptcentral.com/
apjml. 

Perlu dicatat bahwa Emerald mengharuskan Anda menghapus izin 
menggunakan kembali bahan apa pun yang tidak dibuat oleh Anda. Jika ada 
izin yang belum dibayar, harap unggah masalah ini ketika Anda mengirim 
perbaikan Anda atau kirim langsung ke Emerald jika makalah Anda langsung 
diterima. Emerald tidak dapat menerbitkan makalah dengan izin yang belum 
dibayar. 

Terimakasih telah mengirimkan naskah Anda ke the Asia Pasific Journal 
of Marketing and Logistics.

Hormat kami,

Asia Pasific Journal of Marketing and Logistics Editorial Office
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 7.2 Surat Keputusan

Setelah naskah diterima, penulis akan menerima surat keputusan dari jurnal. Bergantung 
pada penerbit, penulis dapat melalui proses penyuntingan dan pengaturan pengetikan. 
Proses sunting-salin membantu memperbaiki kesalahan tata bahasa atau gaya bahasa. Proses 
pengaturan pengetikan meningkatan tampilan/tata letak naskah. Langkah terakhir adalah 
mengoreksi naskah sebelum disediakan untuk umum. Semua proses sangat penting untuk 
menghasilkan naskah berkualitas yang bebas dari kesalahan dan koreksi. Sebagian besar 
jurnal saat ini menggunakan sistem daring. Penulis diharuskan mengikuti petunjuk yang 
diberikan oleh sistem. 

Di bawah ini adalah contoh surat keputusan dari Penerbit Emerald.

Surat Keputusan (JFC-05-2017-0034)

Dari: xxx@afutter.co.uk

Untuk: rohaida@ibs.utm.my,

CC:
Perihal: Journal of Financial Crime -  

Decision on Manuscript ID JFC-05-2017-0034
Isi: 18-Mei-2017 

Yang terhormat Dr. Basiruddin, 

Adalah sebuah kehormatan untuk menerima naskah Anda yang berjudul 
“The case studies of fraud prevention mechanisms in the Malaysian 
medium enterprises” dalam bentuk saat ini untuk publikasi dalam Journal 
of Financial Crime. 

Dengan menerbitkan dalam jurnal ini, karya Anda akan mendapat 
manfaat dari Emerald EarlyCite. Ini adalah layanan pra-publikasi yang 
memungkinkan makalah Anda dipublikasikan secara daring lebih awal, 
dan karenanya dibaca oleh pengguna dan berpotensi dikutip lebih awal.

Silakan buka Author Centre Anda di http://mc.manuscriptcentral.com/jfc 
(‘Naskah dengan Keputusan’ untuk penulis yang mengajukan atau Naskah 
yang telah saya tulis bersama para penulis lain yang terdaftar’) untuk 
mengisi formulir penugasan hak cipta. Kami tidak dapat menerbitkan 
makalah Anda tanpa ini. Semua penulis diminta untuk mengisi formulir 
dan memasukkan rincian kontak lengkap mereka.
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Jika ada informasi kontak yang salah, Anda dapat memperbaruinya dengan 
mengklik nama Anda di kanan atas layar. Harap dicatat bahwa ini harus 
dilakukan sebelum Anda mengirimkan formulir hak cipta Anda. Jika 
Anda ingin informasi lebih lanjut tentang kebijakan hak cipta Emerald, 
silakan kunjungi bagian informasi & formulir di Author Centre Anda. 

Jika Anda memiliki ORCID, harap periksa detil akun Anda untuk 
memastikan ORCID Anda divalidasi

UNTUK PENULIS AKSES TERBUKA: Harap dicatat bahwa jika Anda 
menginginkan menerbitkan artikel Anda sebagai Akses Terbuka melalui 
Emerald’s Gold Open Access, Anda diharuskan untuk menyelesaikan  
Creative Commons Attribution Licence - CCBY 4.0 (menggantikan 
penugasan hak cipta standar formulir yang dirujuk di atas). Anda akan 
menerima surel tindak lanjut dalam 30 hari ke depan dengan tautan ke 
lisensi CCBY dan informasi mengenai pembayaran Biaya Pemrosesan 
Artikel. Jika Anda mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan voucher 
APC prabayar, Anda juga akan diberi tahu pada saat itu jika voucher 
tersedia untuk Anda (untuk informasi lebih lanjut tentang voucher APC, 
silakan lihat http://www.emeraldpublishing.com/oapartnerships). 

Terima kasih atas kontribusi Anda. Atas nama Editor Journal of Financial 
Crime, kami menantikan kontribusi Anda di masa yang mendatang untuk 
jurnal ini.

Dengan hormat, 

Ms. xxx

Journal of Financial Crime 

xxx@afutter.co.uk 

PS: Anda dapat mendaftar ke tabel isi jurnal di http://www.emeraldinsight.
com/1359-0790.htm untuk informasi makalah terbaru yang diterbitkan

Tanggal 
Pengiriman: 18-May-2017
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Dibawah ini adalah contoh tugas yang diberikan oleh penerbit sebelum naskah 
diterbitkan.

Inderscience Online <noreply@indersciencemail.com> 
Rabu, 6 Apr, 2016 pk. 03:21 

Balasan-kepada: Inderscience Online <noreply@indersciencemail.com>, 
Submissions Manager <submissions@inderscience.com>

Kepada: rohaida@ibs.utm.my, Editor <XX@philau.edu>

Yang terhormat XXX, Rohaida Basiruddin,

Hal: Pengajuan Naskah “Cash holdings and corporate governance: an empirical 
study on Malaysian publicly listed companies”

Selamat, artikel yang Anda kirimkan di atas telah direferensikan dan diterima 
untuk diterbitkan dalam Afro-Asia J. of Finance and Accounting. Penerimaan 
artikel Anda untuk dipublikasikan di jurnal mencerminkan status pekerjaan 
Anda yang dinilai tinggi oleh rekan profesional Anda di bidang ini

.Anda sekarang perlu masuk ke  http://www.inderscience.com/login.php dan 
menuju http://www.inderscience.com/ospeers/admin/author/articlelist.php 
untuk mencari pengajuan Anda dan memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Simpan “Editor’s post-review version” pada cakram Anda sehingga Anda 
dapat menyuntingnya. Jika berkas dalam bentuk PDF dan Anda tidak dapat 
menyuntingnya, gunakan versi MS Word terakhir Anda, pastikan untuk 
memasukkan semua rekomendasi ulasan yang dibuat selama proses review. 
Ubah nama berkas baru menjadi “authorFinalVersion”

2. Buka berkas “authorFinalVersion” dan hapus balasan Anda atau tanggapan 
apapun untuk pengulas yang mungkin Anda miliki di depan artikel Anda.

3. Kembalikan identifikasi penulis, seperti nama, alamat surel, alamat 
surat menyurat, dan pernyataan biografis di halaman pertama berkas 
“authorFinalVersion” Anda.

4. PENTING: Makalah ini diterima bila Anda, si penulis, sudah memeriksa, 
memperbaiki dan mengoreksi penulisan bahasa Inggris dalam makalah 
tersebut. Harap periksa kembali semua teks dan pastikan untuk memperbaiki 
kesalahan tata bahasa dan ejaan.
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5. Simpan perubahan Anda di berkas “authorFinalVersion” dan gunakan tombol 
“Browse…” dan “Upload” untuk mengunggah berkas di sistem daring kami

6. Klik “Update Metadata” untuk mengoreksi judul, intisari, dan kata kunci sesuai 
rekomendasi yang diterima dari Editor. Anda harus memastikan bahwa judul, 
intisari, dan kata kunci benar benar bebas dari kesalahan Pengejaan Bahasa Inggris 
dan Tata Bahasa. Jangan lupa klik tombol “Perbarui” untuk menyimpan perubahan 
Anda

7. Setelah Anda memperbarui metadata, centang kotak “Yes.”

8. Unggah berkas zip dengan formulir Perjanjian Hak Cipta (Copyright Agreement) 
yang ditandatangani oleh masing-masing penulis. Kami membutuhkan formulir 
perjanjian penulis yang ditandatangani oleh setiap penulis dan setiap rekan-penulis. 
Harap masukkan nama lengkap semua penulis sesuai urutan nama yang diberikan 
dalam artikel.

9. Untuk melihat contoh artikel yang telah diterbitkan dalam Afro-Asia J. Of 
Financa and Accounting, kunjungi http://www.inderscience.com/info/ingeneral/
sample.php?jcode=aajfa.

Terakhir, klik tombol “Notify Editor” untuk memberi tahu editor bahwa Anda telah 
menyelesaikan semua syarat.

Bantuan dan kerja sama Anda kedepan akan sangat kami hargai

Hormat kami,

Prof. XXX

Pimpinan Redaksi Afro-Asian J. of Finance and Accounting

Inderscience Publishers Ltd.

submissions@inderscience.com
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7.3 Hak Cipta

Untuk menerbitkan naskah, penulis dan penerbit diminta untuk menyepakati hak dan 
tanggung jawab tertentu. Untuk penulis, hak cipta bertujuan untuk melindungi naskah – 
penulis harus menjamin bahwa naskah bebas dari kontroversi, plagiarisme, penipuan 
dan perselisihan etika. Dalam perjanjian, penerbit akan memberikan hak khusus untuk 
menerbitkan dan mendistribusikan naskah termasuk hak pihak ketiga. Penulis juga dapat 
memiliki hak signifikan untuk menggunakan dan membagikan naskah mereka yang 
diterbitkan. Berikut ini adalah contoh yang diambil dari situs web Elsevier (https://www.
elsevier.com/about/policies/copyright) berkaitan dengan masalah hak cipta:

HAK PENULIS:

Untuk artikel berlangganan: Untuk artikel akses terbuka:

“Penulis memindahkan hak cipta ke 
penerbit sebagai bagian dari perjanjian 
penerbitan jurnal, tetapi memiliki hak 
untuk:

• Membagikan artikel mereka untuk 
Penggunaan Pribadi, Penggunaan 
Internal Institusi dan tujuan berbagi 
ilmiah lainnya, dengan tautan DOI 
ke versi catatan di ScienceDirect (dan 
dengan lisensi Creative Commons 
CC-BY-NC-ND untuk versi naskah 
penulis

• Menyimpan paten, merek dagang, 
dan hak kekayaan intelektual lainnya 
(termasuk data penelitian).

• Atribusi dan Kredit yang tepat untuk 
karya yang diterbitkan

“Penulis menandatangani perjanjian lisensi 
eksklusif, di mana penulis memiliki hak cipta 
tetapi menyerahkan lisensi hak eksklusif 
dalam artikel mereka kepada penerbit **. 
Dalam hal ini penulis berhak untuk:

• •Membagikan artikel mereka dengan cara 
yang sama yang diizinkan untuk pihak 
ketiga di bawah lisensi pengguna yang 
relevan (bersama dengan hak Penggunaan 
Pribadi) asalkan berisi logo CrossMark, 
lisensi pengguna akhir, dan tautan DOI 
ke versi catatan di ScienceDirect.

• Menyimpan paten, merek dagang, 
dan hak kekayaan intelektual lainnya 
(termasuk data penelitian).

• Atribusi dan kredit yang tepat untuk 
karya yang diterbitkan.“
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HAK PENERBIT (ELSEVIER): 

“Untuk artikel berlangganan dan juga akses terbuka, diterbitkan dalam judul hak milik, 
Elsevier diberikan hak-hak berikut:

• Hak eksklusif untuk mempublikasikan dan mendistribusikan artikel, dan untuk 
memberikan hak kepada orang lain, termasuk untuk tujuan komersial.

• Untuk artikel akses terbuka, Elsevier akan menerapkan lisensi pengguna pihak 
ketiga yang relevan di mana Elsevier menerbitkan artikel di platform daringnya.

•  Hak untuk menyediakan artikel dalam segala bentuk dan media sehingga artikel 
tersebut dapat digunakan pada teknologi terbaru bahkan setelah publikasi.

• Kewenangan untuk menegakkan hak-hak dalam artikel, atas nama penulis, 
terhadap pihak ketiga, misalnya dalam kasus plagiarisme atau pelanggaran hak 
cipta. “

Isi perjanjian hak cipta bervariasi tergantung pada penerbit. Berikut ini adalah contoh 
Perjanjian Pemindahan hak cipta dari penerbit Emerald.

Perjanjian Pemindahan Hak Cipta

Pengalihan hak cipta untuk Karya dari penulis ke penerbit harus dinyatakan 
dengan jelas untuk memungkinkan penerbit memastikan penyebaran karya 
secara maksimal. Oleh karena itu, perjanjian berikut (selanjutnya dikenal sebagai 
“Perjanjian”), dilaksanakan dan ditandatangani oleh penulis, disyaratkan untuk 
setiap penyerahan naskah. Emerald Publishing Ltd, selanjutnya disebut sebagai 
“Emerald”, merekomendasikan agar Anda menyimpan salinan formulir yang telah 
dilengkapi ini sebagai referensi. Emerald tidak dapat menerbitkan karya Anda 
sampai perjanjian transfer hak cipta yang lengkap dan ditandatangani diterima.

Judul Jurnal  Journal of Financial Crime (selanjutnya disebut  sebagai “Jurnal”):

Judul Artikel: The case studies of fraud prevention mechanisms in the Malaysian 
medium enterprises (selanjutnya dikenal sebagai “karya”)
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Gelar Dr.

Nama XXX

Jabatan dalam Perkerjaan XXX

Organisasi XXX

Alamat XXX

Telepon XX

Email XYZ

 

Semua nama penulis XYX; ABC; DEF

Semua penulis

Email

Alamat XXX

Dalam pertimbangan Emerald setuju untuk mempertimbangkan Karya asli yang 
belum diterbitkan yang disebutkan sebelumnya untuk diterbitkan (kedua belah 
pihak sepakat bahwa pertimbangan tersebut akan dianggap cukup), Saya/Kami, 
dengan menandatangani formulir ini, dengan ini memberikan hak cipta atas 
Karya dalam segala bentuk dan media . (apakah seperti yang sekarang dikenal, 
atau selanjutnya dikembangkan), dalam semua bahasa untuk hak cipta penuh 
dan semua ekstensi dan pembaruan atasnya. Saya/Kami memahami bahwa 
Emerald akan bertindak atas nama saya/kami untuk menerbitkan, mereproduksi, 
mendistribusikan, dan mentransmisikan Karya dan akan memberi wewenang 
kepada pihak ketiga yang memiliki reputasi baik (seperti layanan pengiriman 
dokumen) untuk melakukan hal yang sama, memastikan akses ke dan penyebaran 
maksimum dari Karya. 

Lisensi untuk Penulis: Emerald memberikan kepada Penulis lisensi non-eksklusif 
untuk menggunakan dan mereproduksi dalam bentuk cetak semua atau bagian 
dari Karya (setelah publikasi pertama oleh Journal): sebagai fotokopi untuk 
penggunaan penulis untuk pengajaran di kelas yang akan dibagikan kepada siswa 
secara gratis, dan dalam karya sastra yang ditulis atau diedit oleh Penulis. Lisensi 
ini diberikan dengan ketentuan bahwa semua salinan tersebut termasuk atribusi 
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penuh ke Journal dan hubungan hak cipta yang sesuai. Untuk informasi lebih 
lanjut tentang hak-hak Penulis tambahan, silakan lihat Piagam Penulis Emerald. 
Penulis mengirimkan artikel ke Emerald menjamin hal berikut:

• Saya/Kami memiliki kuasa dan wewenang penuh untuk masuk ke dalam dan 
melaksanakan Perjanjian ini dan untuk menyampaikan hak-hak yang diberikan di 
sini.

• Karya adalah karya orisinal yang Saya/Kami ciptakan secara independen. Karya 
ini belum pernah diterbitkan sebelumnya dalam bentuknya saat ini atau secara 
substansial serupa. Silakan merujuk ke Pedoman Orisinalitas Emerald.

• Karya tersebut saat ini sedang tidak dipertimbangkan untuk dipublikasikan oleh 
jurnal atau publikasi lain dan tidak akan diserahkan untuk ulasan saat sedang 
dalam proses pengulasan oleh Jurnal.

• Tunduk pada penggunaan hak pihak ketiga mana pun ketika persetujuan telah 
diperoleh sesuai dengan paragraf di bawah ini, Saya/Kami memiliki semua hak 
kekayaan intelektual yang ada dalam Karya.

• Jika bahan pihak ketiga telah digunakan dalam Karya, Saya/Kami telah 
memperoleh izin yang diperlukan dari pemegang hak cipta untuk mereproduksi 
dalam Karya, di semua media di semua negara, dan mengirimkan melalui pihak 
ketiga yang memiliki reputasi baik, materi semacam itu termasuk tabel, gambar, 
dan foto-foto yang bukan milik saya/kami (Harap unggah dokumen izin apa pun.).

• Karya tidak mengandung pernyataan yang melanggar hukum, tidak melanggar 
hak cipta yang ada atau melanggar hak kepemilikan, hak privasi atau publisitas, 
atau hak lain dari pihak ketiga mana pun. “Bukti persetujuan” telah diperoleh 
untuk studi tentang organisasi dan orang-orang yang disebutkan (Harap unggah 
bukti apa pun).

• Semua penulis telah menerima versi final dari Karya, bertanggung jawab atas 
konten, menyetujui publikasi dan urutan penulis yang tercantum di atas kertas.

• Siapa pun yang telah memberikan kontribusi signifikan pada penelitian dan 
Karya telah terdaftar sebagai penulis. Kontributor kecil telah dicatat di bagian 
Mengetahui.

• Saya/Kami telah menyatakan potensi konflik kepentingan dalam penelitian ini. 
Segala dukungan dari pihak ketiga telah dicatat dalam Pengakuan

• Saya/Kami telah membaca dan mematuhi pedoman penulis Jurnal.
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• Saya/Kami tidak akan mengizinkan orang lain mengumpulkan atau mengambil 
secara elektronik Karya saya/kami dan menyimpan ke server terpisah.

Saya/Kami menegaskan hak moral saya/kami untuk diidentifikasi sebagai penulis 
Karya, sesuai dengan pasal 77 dan 78 dari Undang-Undang Hak Cipta, Desain dan 
Paten 1988. Saya/Kami mengakui bahwa Emerald akan memastikan perwakilan 
yang adil dan dapat dipercaya dari KarYa saya/kami di semua media dan akan 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi Karya dari 
penyalinan yang melanggar hukum.

Saya/Kami mengganti rugi dan akan membuat Emerald Group Publishing 
mengganti kerugian atas kehilangan, pengeluaran, cedera atau kerusakan 
(termasuk biaya hukum dan pengeluaran yang dibayarkan oleh mereka untuk 
berkompromi atau menyelesaikan klaim), terlepas dari apa yang ditimbulkan oleh 
Emerald secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari suatu pelanggaran 
jaminan di atas. 

 

Dengan mengklik di sini Anda setuju dengan syarat dan ketentuan yang 
dijelaskan di atas

                     Tanggal 19-Mei-2017

7.4 Beri akses dan bagikan naskah

Pada tahap ini, tidak ada kemungkinan perubahan lebih lanjut. Penulis sekarang 
memiliki akses ke PDF atau cetakan daring sebelum dimasukkan ke edisi atau volume jurnal. 
Ini dikenal sebagai ‘artikel tampilan awal’ yang memuat tanggal publikasi daring dan Digital 
Object Identifier (DOI) untuk kutipan. Kebanyakan penerbit menyediakan tautan untuk 
personal ke versi akhir artikel yang diterbitkan yang dapat digunakan untuk berbagi melalui 
email atau jejaring sosial.
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