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1. Komunikasi antar peneliti

2. Sharing idea

3. Prevent duplication

4. Responsibility penerima hibah riset

5. Recognisi pribadi dan institusi

6. Pengembangan penelitian

7. Naik pangkat

8. dan lain-lain

Kepentingan Publikasi Ilmiah



1. Membuat kebijakan publikasi untuk setiap 
dosen (misalnya 1 publikasi/tahun)

2. Kewajiban publikasi bagi penerima hibah 
penelitan

3. Alokasi dana untuk penelitian, insentif 
publikasi, membayar biaya publikasi

4. Pelatihan dan pendampingan penulisan 
manskrip

5. Menciptakan Budaya Menulis, tidak hanya 
dosen tetapi mahasiswa juga wajib publikasi

Peran Institusi dalam

Publikasi Internasional



Langkah-langkah Publikasi

1. Menyusun manuskrip

2. Menentukan target jurnal

3. Submit manuskrip

4. Reply dari Editor

5. Revisi manuskrip

6. Submit manuskrip yang direvisi

7. Diterima /  Ditolak

8. Proof manuskrip

9. Memesan print-off, bayar biaya publikasi

10. Publikasi paper



Menyusun Manuskrip

Manuskrip ditulis sesuai dengan kaidah ilmiah dan 

bahasa yang benar.

Simpan manuskrip 2-3 minggu, baca lagi (oleh 

orang lain) untuk meyakinkan sudah ditulis dengan 

benar.

Manuskrip disusun dalam bagian yang terpisah : 

introduction, methods, results and discussion, 

conclusion, reference, tabel dan gambar.

Tampilkan juga Ethical Clearance dan Informed 

Consent, Material Transfer Agreement



Menyusun Manuskrip

Mulai dari Results : Hasil apa yang penting, tabel 

atau gambar apa yang akan ditampilkan.

Setelah itu bagian yang paling sulit : Discussion.

Judul, Author dan Abstrak

Metode dan Latar Belakang

Kepustakaan, Ucapan Terima Kasih dll



Menentukan Target Jurnal

Evaluasi manuskrip : bidang yang tepat apa, 

seberapa besar impactnya.

Tipe publikasi : letter to editors, short 

communication, technical notes, original article, 

review, invited paper.

Impact jurnal bisa 0 sampai 40-an.

Kawasan : Indonesia, Asia Tenggara, Asia Pasifik, 

Eropa-Amerika.



Menentukan Target Jurnal

Jenis-jenis jurnal

1. Jurnal internasional dengan impact factor

2. Jurnal internasional tanpa impact factor

3. Jurnal nasional terakreditasi

4. Jurnal nasional tidak terakreditasi

Pastikan : Jurnal berbayar atau gratis!



Submit Manuskrip

Hardcopy  printout  dikirim via pos

Baca dengan teliti petunjuk untuk contributor

Membuat cover letter / letter to the editor

Online submission : manuscript central, load 

manuskrip ke dalam box yang sudah disediakan. 

Apabila berhasil akan mendapatkan ID number.





















Reply dari Editor

Editor akan mengevaluasi manuskrip dan 

menentukan keputusan.

Kalau belum ada Reply dalam waktu lama, tidak 

ada kabar dan akan disubmit ke jurnal lain, 

manuskrip bisa ditarik dengan mengirimkan surat 

secara resmi.



Reply dari Editor

1. Rejected : manuskrip tidak sesuai dengan 

“level” atau “jenis” jurnal yang menjadi target, 

bahasa kurang baik, data kurang valid

Perbaiki manuskrip, submit ke jurnal lain yang 

sesuai level dan jenisnya. 



Reply dari Editor

2. Accepted : manuskrip langsung diterima, kalau 

manuskrip memang excellent dan sesuai standar 

jurnal tersebut.

Jarang terjadi, curious : “jurnalnya baik?”

Atau memang manuskripnya bagus, authornya 

sudah dikenal kemampuannya



Reply dari Editor

3. Revisi, baik major atau minor. Setelah direvisi 

manuskrip disubmit lagi dengan batas waktu 

tertentu. Kalau batas waktu terlewati harus submit 

lagi dari awal.

Paling sering terjadi, masnuskrip direvisi sesuai 

dengan saran reviewer.









Revisi Manuskrip

Revisi Minor : menambah diskusi, menambah 

gambar, koreksi kata, grammar

Revisi Major : menambah data, memperbaiki analisa 

statistik



Submit Revised Manuskrip

Membuat cover letter.

Menyertakan ID number manuskrip



Manuskrip Diterima

Congratulation! Akan diberitahukan perkiraan 

tanggal publikasi. 

Informasikan ke semua co-author.





Proof Manuskrip

Mengecek ulang manuskrip, apakah ada kesalahan. 

Perhatian pada semua bagian manuskrip, terutama 

tabel, gambar dan referensi.

Awas : perubahan setelah proof disetujui akan 

dikenakan biaya.

Proof sebaiknya dilihat oleh beberapa orang.



Biaya Publikasi dan Print Off

Beberapa jurnal membebankan biaya publikasi ke 

author, per halaman. Halaman berwarna lebih 

mahal dibanding hitam-putih.

Print Off jurnal dikenakan biaya; pesan sedikit 

saja, sisanya foto copy. Tetapi kalau pesan sedikit, 

harganya menjadi lebih mahal.



Paper dipublikasikan

Akhir perjuangan panjang dan melelahkan, 

diakhiri dengan happy ending.



 

Gadjah Mada University (GMU)

Yogyakarta, Indonesia

It is not

Publish or Perish

but

Publish and Flourish 




