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2 Hal Besar Sebagai Bagian Indikator Penting
Kualitas PT dan Dosen

1. Publikasi Nasional & Internasional Bereputasi

2. HKI Salah satunya Paten (Hak eksklusif inventor atas invensi di
bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan
sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk
melaksanakan invensinya.)



Renungan sebelum Melakukan Riset & 
Publikasi?

Kegiatan Riset vs Kualitas Riset?

Harapan Penulis vs Kualitas Artikel?



Kualitas Riset Harus Baik, Khsususnya Tema2
yang Menarik?

Pertama dimuali dari IDE

Mencari tema riset yang up to date

Menarik dari berbagai aspek

Bisa dilakukan sesuai fasilitas dan kondisi



Bagaimana Bidang Riset Kita?

• Semua bidang bisa masuk

• Perlu elaborasi bidang (kolaborasi antar tema)

• Perlu partner riset (kurangnya kolaborasi menjadi salah
satu sebab kualitas riset kurang maksimal)



Jenis Tulisan Ilmiah

1. Article/report

2. Communication/letter

3. Notes/letter to editor

4. Review

5. Book chapter/edited book/book

6. Paten dan hak cipta



Contoh Terbaru Paper Review & Original Paper Kami di UM

September 2020 (Q1)

Agustus 2020 (Q1)

Juni 2020 (Q1)

Maret 2020 (Q2)

Februari 2020 (Q2)

Juli 2020 (Q1)



Tambahan Accepted/Terbit Tahun Ini
Juni 2021 (Q1) Maret 2021 (Q1)

Februari 2021 (Q2)

Januari 2021 (Q2)

April 2021 (Q3)
Maret 2021 (Q3)



Publikasi Mahasiswa? Apakah bisa?
Contoh Publikasi terbaru mhs kami sebagai nama pertama (Kolaborasi Fisika–Biologi)



Strategi Jitu

• Perkuat Riset KBK

• Perkuat Riset kolaborasi

• Sungguh-sungguh menulis (full time)



Part 1
Overview Publikasi Ilmiah pada 
Jurnal Internasional Bereputasi

Universitas Negeri Malang
@2021



Jurnal Ilmiah Internasional vs Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi

???



Jurnal InternasionalMemenuhi kriteria sebagai berikut:  
(Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenikan Jabatan Akademik Pangkat Dosen 2019)

a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.

b. Memiliki ISSN.

c. Ditulis menggunakan bahasa resmi PBB (Arab/Inggris/Perancis/Rusia/Spanyol/ Tiongkok).

d. Memiliki terbitan versi online.

e. Editorial Board adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.

f. Artikel yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) 
negara.

g. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring.

h. Eiditor Boards dari |umal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum
di edisi cetak dan edisi daring.

i. Proses review dilakukan dengan baik dan benar.

j. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tanpilan setiap terbitan konsisten

k.Tidak pernah ditemukan sebagai jumal yang tidak bereputasi atau iurnal meragukan oleh Ditjen
Dikti/Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang 
diragukan.



Jurnal Internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

(Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenikan Jabatan Akademik Pangkat Dosen 2019)

a. Diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau Penerbit (Publisher) kredibel atau asosiasi profesi

intemasional bereputasi, dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi (contoh:

Web of Science (WoS) dan Scopus) dengan SJR jurnal yang sama atau kurang dari 0,1 atau

memiliki JIF WoS kurang dari 0,05.

b. Jurnal intemasional yang memenuhi kriteria butir 11 huruf a sampai k (slide sebelumnya ) dan

indikator butir huruf a dan b (slide ini) dapat dinilai paling tinggi 30 (tiga puluh).



Jurnal Internasional Bereputasi adalah yang memenuhi kriteria jurnal internasional

sebagaimana kriteria huruf a sampai k di atas (2 slide sebelumnya), dengan indikator: 

a. Diterbitkan oleh asosiasi profesi temama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (Publisher) 
kredibel.

b. Terindeks dalam basis data intemasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (contoh Web of 
Science dan/atau Scopus) dengan SJR jurnal di atas 0,1 atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05. jumal
berstatus coverage discontinued dan cancelled di Scopus/Scimago dapat dipertimbangkan untuk
pemenuhan syarat khusus jika dapat menunjukkan bukti korespondensi proses review dan memiliki
kualitas tulisan yang baik.

c. Jumal intemasional bereputasi yang memenuhi kriteria huruf a sampai k (2 slide sebelumnya) dan
indikator huruf a dan b (1 slide sebelumnya) dapat dinilai paling tinggi 40 (empat puluh).



International Conference Terindeks

Prosiding Seminar Intemasional

a. ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok),

b. editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya

c. penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara,

d. memiliki ISBN.

Sementara, kriteria untuk seminar/ simposium/ lokakarya internasional adalah sebagai berikut

a. Diselenggarakan oleh asosiasi ptofesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga itniah yang bereputasi.

b. Sterring committee (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara. 

c. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Arab, Irggris, Perancis, Rusia, 
Spanyol dan Tiongkok).

d. Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara (paling sedikit 4 (empat) negara).



Part 2

TIPS dan TRIK preparasi dan submit artikel ke Jurnal Internasional 
Bereputasi

Tim Pusat Publikasi Akademik UM

@2021



Mencari Target Jurnal Tujuan

• Masalah klasik yang sering muncul bagi penulis “pemula” adalah
menentukan target jurnal



Tips dan Triks Mencari Jurnal Tujuan
• Cari jurnal sesuai lingkup riset kita

• Ukur kualitas artikel kita dengan jurnal tujuan

• Sebaiknya ber-impact factor (jumlah sitasi/jumlah artikel), atau
minimal terindex Scopus

• Perhatikan kesesuaian nilai Impact Factor (Thomson/Clarivate
Analytic) atau SJR (Scimago)

• Perhatikan “Predatory atau tidak”  demo

• Perhatikan kriteria jurnal (waktu, bayar/free, dll)

• Konsultasi dengan para “pakar” yang sudah terbiasa publikasi
di jurnal internasional bereputasi (dibuktikan dengan track 
record)

• Atau gunakan cara sederhana secara online yang telah
disediakan banyak publisher

Bahan penunjang/Journal_Impact_Factors_2012.xls


Contoh Website Khusus untuk Memilih Jurnal
yang Sesuai dengan Naskah yang Kita Tulis

• SPRINGER: http://www.springer.com/gp/authors-
editors/journal-author/journal-author-
helpdesk/preparation/1276

• ELSEVIER: http://journalfinder.elsevier.com

• https://www.journalguide.com/ 

http://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-author-helpdesk/preparation/1276


Hal-hal yang harus dihindari dalam menulis
tulisan ilmiah

1. Plagiarism (copy and paste, tdk ada paraphrasing) 
saat ini sdh mudah dilacak dengan ithenticate, turnitin, 
grammarly software, etc.

2. Terfokus pada tulisan orang lain secara langsung. Tutup
file tulisan orang lain dan tulis ide sendiri untuk
menghindari tendensi meniru tulisan org tsb.

3. Membuat template sendiri, sesuaikan dengan kaidah
author guideline dari journal tujuan/international 
conference proceeding template.

4. Melakukan translasi tanpa melihat konten tulisan sendiri
sehingga menjadi poor quality paper dari segi bahasa
dan konten.



Bagaimana menyusun artikel

yang baik?



Structure of Scientific Article

• Title, 

• Authors and Affiliation, 

• Abstract, 

• Introduction, 

• Methods, 

• Results, 

• Discussion, 

• Acknowledgments, and 

• References,



Struktur tulisan ilmiah
1. Komponen Dasar:

a. Judul/title

b. Nama/author

c. Afiliasi

d. Abstract (IMRAD)

e. Keywords/kata kunci

2. Komponen Utama

a. Pendahuluan (introduction)

b. Teori dasar (theoritical basic) bisa sdh include di dalam introduction ~ HARUS ada dan jelas dimana
RESEARCH GAP nya.

c. Metode penelitian (methods)

d. Hasil penelitian (results)

e. Pembahasan (discussions)

f. Kesimpulan (conclusions/summary)

g. Ucapan terima kasih (Acknowledgements)

h. Daftar pustaka (references) 



Makna masing-masing konten pada Artikel ilmiah

Proses Eksperimen Konten

Apa yang dilakukan penulis secara 

singkat?
Abstract

Apa permasalahannya? Introduction

Bagaimana cara penulis menyelesaikan 

masalah tersebut?
Materials and Methods

Apa hasil yang diperoleh penulis? Results

Apa makna dari hasil yang diperoleh? Discussion

Siapa yang berkontribusi ?
Acknowledgments 

(pilihan)

Referensi apa saja yang digunakan? References

Tambahan Information Appendices (optional)



Judul

• Dapat menjelaskan konten dengan jelas dan tepat termasuk kata
kuncinya

• Sebagai media promosi artikel

• Sebagai advertisement untuk artikel

• Jangan menggunakan singkatan atau jargon

• Search engines/indexing databases bergantung pada keakuratan
judul kata kunci karena yang digunakan untuk mengidentifikasi
artikel yang relevan



Judul

1. Gabungan kata BUKAN kalimat lengkap (S+P+O+Ket)

2. Harus sesuai dengan konten pada paragraf pertama pendahuluan

3. Harus cocok dengan sub-bab tulisan ilmiah

4. Susun judul sbb: susun ide-ide dan kebaruan dari penelitian kita, 
susun mjd kata-kata bukan ‘kalimat’, dan buat sangat spesifik



Author (penulis)

1. Semua penulis harus ditulis lengkap nama masing-masing. INGAT: 
nama belakang yg akan dijadikan objek SITASI atau disitir oleh org 
lain.

2. TIDAK BOLEH menaruh gelar di nama author.

3. Susun sesuai kontribusi. Tanda * diberikan pada yg bertindak
sebagai corresponding author saja. Corresponding author 
umumnya adalah penulis yg sudah diakui kepakarannya dan akan
menjadi sorotan utama bagi editor untuk membuat keputusan
awal thd manuscript yang diajukan ke editor journal target.



Afiliasi

1. Semua penulis harus memiliki afiliasi

2. Menjadi salah satu faktor keberterimaan paper kita

3. Harus jelas asal penulis (afiliasinya) untuk menghindari keraguan
editor di awal submission process.

4. Tidak perlu memaksakan merubah nama institusi asal menjadi
berbahasa inggris.  



Alamat/address dan corresponding 
author

1. Alamat harus lengkap sesuai dgn nama asalnya disertasi kode
pos, kota, propinsi, dan negara (tidak perlu dipaksakan menjadi
bahasa inggris untuk mempermudah korespondensi). Penulisan
no telepon dan fax harus lengkap dgn kode negara, area, nomor
telepon utama si corresponding author (semua bisa dipisahkan
dengan dash (-).

2. Dalam penulisan email corresponding author, gunakan EMAIL 
RESMI. Nama email harus jelas dan sesuai nama penulis sbg bukti
keseriusan penulis akan email tsb. Hindari email ALAY dan LEBAY.



Abstract

1. Pintu gerbang tulisan ilmiah kita

2. Poin-poin yang harus masuk didalamnya:

a. Tujuan penelitian

b. Metode pelaksanaan penelitian

c. Hasil penelitian

d. Originalitas/kebaruan/novelty

e. Dampak/impact/significance/future contribution hasil penelitian



Keywords

1. Kata-kata yang mudah dilacak oleh search engine

2. Kata-kata yang berhubungan dgn ide dan kebaruan dari tulisan
ilmiah author

3. Jumlah umumnya tidak lebih dari 5 kata

4. Tidak menggunakan kata-kata multitafsir dan harus sesuai dengan
konsensus akademik.



KOMPONEN UTAMA
Introduction/background

1. Bagian utama pertama bagi editor sebagai trigger CINTA untuk
melanjutkan mendalami isi artikel dan memutuskan untuk
LANJUT/TIDAK nya paper ke tahap review.

2. Terdiri dari:



The Introduction: 5 stages

• Stage 1: Setting/Background
General statement(s) about a field of research to provide the reader with a setting for the 

problem to be reported 

• Stage 2: Literature Review 
Statements about aspects of the problem studied by others.

• Stage 3: Gap/Omission in the literature
Statement(s) that indicate the need for more investigation.

• Stage 4: Purpose of the study
Very specific statements giving the purpose/objectives of the study. 

• Stage 5: Significance

Statement(s) that give the value/significance or justification for carrying out the study 



Lanjutan Introduction

• 1. Jelaskan definisi, keadaan, dan manfaat dari object yg diteliti. 

• 2. Jelaskan perkembangan terakhir IPTEK dan riset lain yg
berhubungan dgn objek penelitian kita

• 3. Sebutkan kelemahan/keterbatasan riset sebelumnya untuk
membuat RESEARCH GAP yg menjadi dasar peluang dan
pentingnya riset kita.

• 4. Sebutkan apa solusi terhadap keterbatasan IPTEK saat ini.

• 5. Bisa disebutkan tujuan dan hypothesis penelitian kita

• 6. Bisa disebutkan cara/metode terbaru hasil invensi kita sebagai
trigger CINTA pertama editor ke tulisan kita.



Methods

1. Sebutkan secara rinci bahan dan metode yang digunakan
(termasuk merk/brand, komposisi, konsentrasi), BUT jgn semua in 
detail untuk menghindari pencurian hak intelektualitas kita akan
metode yg diciptakan apabila mmg benar-benar suatu novel 
methods).

2. Sebutkan keterangan lain spt alat, uji statistik dan jenis analisis yg
digunakan, software LEGAL yg digunakan untuk analisis; informasi
terkait tempat, waktu penelitian; Metode dalam bentuk cerita, 
semua dalam bentuk PAST TENSE, ditulis dgn singkat padat dan
jelas krn editor adalah expert di bidangnya.



Results
1. Gambar atau grafik DILARANG mengambil dari data penelitian

orang lain. Jika terpaksa bisa dituliskan “ adopted from 
reference..xxx…with courtacy Aaa et al..(harus ijin ke author 
sebelumnya)

2. Tidak boleh ada data ganda dalam satu naskah tulisan ilmiah.

3. Gambar, grafik, diagram, dan tabel harus dinomori dengan jelas, 
dilengkapi dengan legend dan disesuaikan dengan struktur yg
ada dalam naskah (font, size, ukuran, dsb).

4. Semua data gambar, grafik, diagram, dan tabel harus
diekpalanasikan semuanya dan BUKAN hanya dipasang sebagai
tampilan tak bermakna menghabiskan jatah page minimum dari
aturan journal/proceeding tujuan. 



6. Buat gambar, tabel, dan grafik semenarik mungkin (gunakan software  
spesifik bukan office excel scr umum).

7. Tuliskan penjelasan tentang tabel, gambar, grafik yang ditampilkan
dengan bentuk menarik dalam PRESENT TENSE

8. Tuliskan penjelasan hasil dari gambar, grafik, diagram,tabel dalam bentuk
PAST TENSE

9. Simpulkan hasil yang didapat dr gambar, grafik, diagram dan tabel dalam
bentuk PAST TENSE

NOTE: banyak penulis salah menuliskan kata sub bab hasil penelitian
dengan kata ‘result’ yang seharusnya RESULTS.



Discussion

1. Menjelaskan hasil analisa atau data yang didapatkan.

2. Penjelasan HARUS dikaitkan dengan teori dan hasil penelitian
sebelumnya dan BUKAN menuliskan kajian pustaka lagi tanpa
analisis komparasi.

3. Penulis harus berani menuliskan hasil penelitiannya apakah lebih
buruk, lebih baik, sejalan atau menyimpang dari invensi terdahulu.

4. INGAT, discussion tidak boleh mengandung pengulangan kalimat
yg sudah dijabarkan pada bagian RESULTS.

5. OPTIONAL: bisa digabung dgn results menjadi Results and 
Discussion (dgn urutan hasil dulu baru kemudian discussion nya).  



Conclusion/summary

1. Ringkasan dan kesimpulan dari naskah tulisan ilmiah

2. Konten mirip dengan abstrak, BUT penulis hanya perlu
menuliskan dan melaporkan tambahan dari kekurangan
penelitian yang dijelaskan dalam tulisan ilmiah dan apa
future plan nya.

3. Conclusion : menggambarkan kesimpulan yang diambil
dari hasil penelitian

4. Summary: digunakan jika penulis tidak bisa mengambil
kesimpulan secara pasti dari hasil penelitian. 



Acknowledgements

1. Ucapan terima kasih pada yang membantu penelitian misal
sponsorship beasiswa dan funding riset (research grant). 

2. Harus menuliskan nama lengkap dan gelar sebagai apresiasi
kepada pihak yg terkait.

3. Tidak berisi kalimat bertele-tele dan cederung LEBAY. 



References

1. Gunakan applikasi citation manager terpercaya misal Endnote, 
Zotero, Mendeley. Style disesuaikan dengan journal/proceeding 
target. HINDARI menulis references secara MANUAL.

2. Sitasi dari journal bereputasi terpercaya dan bukan abal-abal, 
hijacked journal, predatory journal. 

3. Sitasi upayakan dalam waktu 5 tahun terakhir (untuk IC minimal 10 
references)

4. Tips dan trik: bisa juga mensitasi artikel-artikel dari journal target 
untuk “memudahkan” lulus tahap I bersama editor dan bukan
LOLOS serta ACCEPTED langsung



Etika Ilmiah

• Publication is the final stage of research and therefore a 
responsibility for all researchers. 

Permendiknas RI no 17 2010 pasal 1 ayat 6: Karya ilmiah adalah hasil
karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di
lingkungan PT, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun
elektronik yang diterbitkan dan/ atau dipresentasikan.



Beberapa jenis pelanggaran etika ilmiah

1. Fabrikasi  Mengarang, membuat dan mempercantik data 
(data fiktif)

2. Falsifikasi Memalsukan hal-hal terkait pelaksanaan dan/ 
atau hasil penelitian

3. Plagiasi Mengambil hak kekayaan intelektual orang lain, 
penulis mengambil kata-kata/kalimat/teks/gagasan/ide tanpa
memberikan aknowledgment dalam bentuk sitasi.

4. Penyimpangan serius lain: Authorship, konfilk kepentingan, 
pengiriman ganda, dan perlawanan kode etik

Note: Kesalahan yang tidak disengaja dan kemudian diakui secara jujur
(honest error) bahwa hal tersebut salah, dan perbedaan opini atau hasil dalam
suatu publikasi dengan publikasi terdahulu bukanlah suatu pelanggaran kode

etik.

(Pedoman Etika Ilmiah, 2015)



PLAGIASI

• http://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/jdkv/2007/jiunkpe-ns-s1-2007-42402064-10588-plagiasi-extras1.jpg

Plagiat = Perbuatan secara SENGAJA atau TIDAK 

SENGAJA dalam memperoleh atau mencoba

memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya

ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh

karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui

sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan

sumber secara tepat dan memadai

Permendiknas RI No 17 2010, pasal 1 ayat 1)



Terima Kasih

Selamat Berkarya ….!!!!!!

Semoga Sukses


