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Mengenal Jurnal Ilmiah



JURNAL ILMIAH NASIONAL

• Jurnal Ilmiah atau Terbitan Berkala 
Ilmiah adalah bentuk pemberitaan 
atau komunikasi yang memuat karya 
ilmiah dan diterbitkan secara 
berjadwal dalam bentuk tercetak dan/
atau elektronik  

• Untuk memenuhi standar dan 
penjaminan mutu serta mendapat 
pengakuan resmi sebagai Jurnal Ilmiah, 
pemerintah mengeluarkan ketentuan 
Akreditasi (kegiatan penilaian untuk 
penjaminan mutu Jurnal Ilmiah melalui 
kewajaran penyaringan naskah, 
kelayakan pengelolaan, dan ketepatan 
waktu penerbitan Jurnal Ilmiah)  

PERMENRISTEKDIKTI RI NOMOR 9 TAHUN 2018



JURNAL ILMIAH MENGGUNAKAN 
OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS) 

VERSI 2.0



JURNAL ILMIAH MENGGUNAKAN 
OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS) 

VERSI 3.0



Pengajuan Akreditasi Berkala 
Ilmiah dilakukan secara daring 
(online) menggunakan Sistem 

Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna) 
 http://arjuna2.ristekdikti.go.id/ 
dengan mekanisme pada diagram 

alir  berikut:



PENILAIAN AKREDITASI
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FILSAFAT, ETIKA DAN ILMU:  
Upaya Memahami Hakikat Ilmu dalam Konteks Keindonesiaan

• Bangsa Indonesia mempunyai sistem nilai sendiri yang 
melandasi berbagai bidang kehidupan termasuk kehidupan 
ilmiah.  

• Pancasila sebagai core value dalam kehidupan ilmiah adalah 
suatu imperative Ilmu dalam konteks pengujian, dalam proses 
dalam dirinya sendiri memang harus bebas nilai, objektif 
rasional, namun di dalam proses penemuannya dan 
penerapannya ilmu tidak bebas nilai. 

Sri Rahayu Wilujeng Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro



• Ilmu harus memperhatikan nilai-nilai yang ada dan berlaku di masyarakat; 
mengemban misi yang lebih luas yaitu demi peningkatan harkat kemanusiaan; dan 
harus bermanfaat bagi manusia, masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia. 

• Namun demikian tolok ukur manfaat itu tidak hanya sekedar manfaat pragmatis 
yang sesaat atau untuk kepentingan tertentu, sehingga ilmu kehilangan 
idealismenya.  

• Ilmu yang dikembangkan harus tetap objektif bermanfaat bagi seluruh umat 
manusia dan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila, yaitu nilai teositas, 
nilai humanitas, nilai integritas kebangsaan, nilai demokrasi dan nila keadilan 
sosial.

FILSAFAT, ETIKA DAN ILMU:  
Upaya Memahami Hakikat Ilmu dalam Konteks Keindonesiaan

Sri Rahayu Wilujeng Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro



Komitmen dan Etika  
Pengelola Jurnal Ilmiah

Berdasarkan penjelasan mengenai 
pentingnya Etika dalam Sains di seluruh 

tahapan sains bekerja dan bila dilihat dari 
Siklus Etika Sains dapat disimpulkan bahwa 

Pengelola Jurnal Ilmiah memiliki peran 
penting dalam menegakkan nilai utama sains.  

Nilai utama Sains selalu menekankan pada 
semangat keilmuan dalam pencarian 
kebenaran (truth) dan kejujuran, yang 

terimplementasikan melalui nilai-nilai teositas, 
nilai humanitas, nilai integritas kebangsaan, 

nilai demokrasi dan nila keadilan sosial.  



KODE ETIKA PUBLIKASI ILMIAH LIPI

• Pengelola Jurnal pasti memiliki kapasitas kecendekiaan yang dengan demikian wajib 
menjunjung etika keilmuan yang disebut Kode Etika Publikasi Ilmiah. 

• Kode Etika Publikasi Ilmiah di Indonesia dapat merujuk pada Peraturan Kepala Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 5 tahun 2014  

• Kode Etika Publikasi Ilmiah dari LIPI berbasis pada Tiga Nilai Etik:  
• Kenetralan: Bebas dari pertentangan kepentingan dalam pengelolaan publikasi 
• Keadilan: Memberikan hak kepengarangan kepada yang yang berhak sebagai pengarang 
• Kejujuran: bebas dari duplikasi, fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme dalam publikasi 

• Tiga Nilai Etik inilah yang dijadikan ketentuan umum bagi Pengelola, Editor, Mitra Bestari, 
Author/Pengarang, dan Sponsor/Pihak Ketiga dalam sistem publikasi jurnal ilmiah

PKLIPI NOMOR 5 TAHUN 2014



Etika Publikasi Ilmiah Kemenristekdikti

• Etika Publikasi Ilmiah Kemenristekdikti lebih menekankan pada 
penulis seperti fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme, misappropriation 
of others’ ideas:, duplikasi, perilaku tidak jujur, pemerasan, 
perbuatan tidak adil, dan keceroban yang disengaja. 

Pedoman Publikasi Ilmiah 2017



Etika Publikasi Jurnal Kemenristekdikti

• Etika Publikasi pada jurnal ilmiah nasional yang mengarah pada Jurnal 
Internasional Bereputasi menurut Kemenristekdikti mengikuti substansi etika 
publikasi versi COPE (Committee on Publication Ethics): https://publicationethics.org  

• Etika Publikasi Kemenristekdikti mengatur: 

• Etika Penulis (Auhtor) - data fabrication, multiple submission, plagiarism, and 
authorship missuses 

• Etika Editor 

• Etika Mitra Bebestari (Reviewer)

Pedoman Tata Kelola Jurnal Menuju Bereputasi Internasional 2017

https://publicationethics.org


Etika Penulis

• Mengarang dan membuat data atau hasil penelitian. 
Pemalsuan hasil penelitian (data fabrication), yaitu 
mengarang, mencatat, dan/atau mengumumkan hasil 
penelitiannya tanpa pembuktian telah melakukan 
proses penelitian

1. Data Fabrication

Pedoman Tata Kelola Jurnal Menuju Bereputasi Internasional 2017



Etika Penulis

• Sangat penting bagi setiap jurnal untuk menyediakan 
surat pernyataan (Statement of Originality) bahwa 
naskah yang dikirim belum pernah diterbitkan pada 
jurnal yang lain dan tidak akan dikirim ke jurnal yang 
lain selama naskah tersebut diproses, kecuali ada 
permintaan secara tertulis dari penulis untuk 
membatalkan naskah yang sudah dikirim.

2. Multiple Submission

Pedoman Tata Kelola Jurnal Menuju Bereputasi Internasional 2017



Etika Penulis

• Plagiarisme adalah mengambil ide, metode, atau tulisan dari 
orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dan dengan tujuan 
untuk diklaim sebagai ciptaan sendiri (American Association of 
University Professor. “Statement of Plagiarism”; Academe, 75: 47-48).  

• Mengambil ide dan metode dari orang lain disebut meniru 
(Copying), tetapi membuat orang percaya bahwa itu seolah 
olah karya kita sendiri disebut mencuri (Stealing).

3. Plagiarism

Pedoman Tata Kelola Jurnal Menuju Bereputasi Internasional 2017



Etika Penulis

• Selain plagiasi dari hasil karya orang lain, plagiasi juga bisa dari hasil karya sendiri (Self Plagiarism).  
• Penggunaan sebagian kecil naskah yang sudah kita publikasikan disebut Text recycling, sedangkan 

penggunaan sebagian besar dari naskah yang sudah dipublikasi disebut Redundant/Duplicate 
Publication.  

• Ada beberapa istilah untuk Redundant/Duplicate Publication yang sebaiknya tidak dilakukan yaitu: 
• Duplication: mempublikasikan narasi dan data yang sama, atau mengulang data dan narasi dari 

penelitian atau metodologi yang sejenis. 
• Salami publication: data dari satu penelitian ditulis dalam beberapa artikel. 
• Imalas publication: publikasi dari hasil yang sama tetapi dengan jumlah sampel yang lebih 

banyak. 
• Duplicate publication by translation: publikasi artikel yang sama dalam bahasa yang berbeda.

3. Plagiarism - Self Plagiarism

Pedoman Tata Kelola Jurnal Menuju Bereputasi Internasional 2017



Etika Penulis

• Peran editor dan juga mitra bebestari sangat penting dalam mencegah adanya publikasi ganda dan 
plagiarisme.  

• Editor dan mitra bebestari yang handal dan aktif dalam publikasi akan bisa mendeteksi apakah 
naskah yang di review sudah pernah dipublikasikan sebelumnya atau tidak.  

• Disamping itu tersedianya beberapa program yang bisa digunakan untuk mendeteksi kemiripan suatu 
naskah juga bisa digunakan. Salah satunya adalah Similarity Check (sebelumnya CrossCheck) yang 
menggunakan software iThenticate.  

• Bila ditemukan adanya plagiarisme dalam suatu artikel maka konsekuensinya artikel tersebut bisa 
ditarik kembali (Retraction), pembatalan (Cancellation), penghilangan dari database (Removal), 
penggantian (replacement) terutama untuk artikel dibidang medis.  

• Penulis yang ketahuan melakukan plagiarisme bisa dilarang mengirim naskah seumur hidup ke jurnal 
yang bersangkutan.

3. Plagiarism - Self Plagiarism

Pedoman Tata Kelola Jurnal Menuju Bereputasi Internasional 2017



Etika Penulis

• Penyalahgunaan Authorship (Authorship Misuses) 
berkenaan dengan siapa yang memiliki otoritas atas artikel.  

• Hal ini memunculkan beberapa masalah seperti equal 
authorship, corresponding author, honorary authorship 
(guest authorship/authorship celebrity dan gift authorship), 
serta ghost authorship

4. Authorship Misuses

Pedoman Tata Kelola Jurnal Menuju Bereputasi Internasional 2017



Etika Auditor
• Editor berperan dalam menentukan apakah suatu naskah layak untuk 

diterbitkan atau tidak, serta melakukan evaluasi terhadap masukan dari 
mitra bebestari.  

• Beberapa persyaratan tentang kualifikasi dari editor adalah: 
berpengalaman dalam publikasi ilmiah, memiliki pengetahuan dibidang 
ilmunya, memiliki reputasi ilmiah, produktif, memiliki antusiasme, fair/adil, 
tepat waktu, mudah dihubungi.  

• Editor sebaiknya memiliki perwakilan yang luas dari aspek negara, 
wilayah, umur, jender, dan bidang keilmuan.

Pedoman Tata Kelola Jurnal Menuju Bereputasi Internasional 2017



Etika Auditor

• Editor tidak boleh mewajibkan penulis untuk menyitir jurnal yang 
dikelolanya (journal self citation) sebagai syarat penerimaan naskah.  

• Jika ada rekomendasi untuk menyitir artikel dari jurnal tersebut, harus 
berdasarkan atas adanya keterkaitan dengan naskah penulis dan dengan 
tujuan untuk meningkatkan kualitas naskah yang akan diterbitkan.  

• Editor harus mampu mengarahkan penulis untuk menyitir artikel yang 
relevan sebagai bagian dari proses review, tetapi tidak boleh 
mengarahkan penulis untuk menyitir jurnal yang dikelola.

Pedoman Tata Kelola Jurnal Menuju Bereputasi Internasional 2017



Etika Reviewer
• Mitra bebestari mempunyai peran penting dalam menghasilkan 

publikasi ilmiah yang berkualitas, sehingga pemilihan mitra 
bebestari yang baik dan berkualitas sangat penting dilakukan.  

• Beberapa kriteria mitra bebestari yang bisa digunakan sebagai 
pedoman adalah: usia sebaiknya di bawah 40 tahun, berasal 
dari institusi ternama, pernah mengikuti training (statistik, 
analisis laboratorium), mempunyai pengalaman publikasi 
internasional, dan ahli dibidangnya.

Pedoman Tata Kelola Jurnal Menuju Bereputasi Internasional 2017



Etika Reviewer

• Jika kita diminta sebagai mitra bestari, maka ada beberapa hal 
yang perlu dipertimbangkan sebelum menerima permintaan 
editor, yaitu: Apakah naskah yang akan di review berada dalam 
bidang kepakaran kita? Apakah kita puas dengan proses 
review atau policy dari jurnal? Apakah kita mempunyai waktu 
yang cukup untuk menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai 
dengan tenggat waktu? Apakah ada Conflict of Interest 
dengan naskah yang akan di review?

Pedoman Tata Kelola Jurnal Menuju Bereputasi Internasional 2017



Etika Reviewer
• Mitra bestari yang baik akan memberikan kontribusi dalam perbaikan naskah 

berupa masukan yang konstruktif, tidak bias, komentar yang rinci dan jelas 
sehingga bermanfaat bagi penulis dan naskahnya, komentarnya sopan, dan 
menyelesaikan tugas tepat waktu.  

• Berdasarkan COPE Peer Review Principles, seorang mitra bestari hanya 
menyetujui tugas yang diberikan jika naskahnya berada dalam bidang 
kepakarannya, dapat menyelesaikan tugas dalam batas waktu yang ditetapkan, 
dan menjaga kerahasiaan naskah sebelum dan sesudah review, sebelum 
naskah diterbitkan oleh jurnal, dan tidak menggunakan informasi pada naskah 
untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, atau organisasi tertentu.

Pedoman Tata Kelola Jurnal Menuju Bereputasi Internasional 2017



ETIKA PUBLIKASI JURNAL ILMIAH 
Based on COPE’s Best Practice 
Guidelines for Journal Editors. 

(Committee on Publication Ethics) 
https://publicationethics.org 



Etika Akademik Online - ANJANI



ANJANI (ANJUNGAN INTEGRITAS AKADEMIK INDONESIA)



(Slamin, 2019)



The concept of truth and good are values that already inherent in science… Science 
has also shown that we are all interconnected… This dialectic should be first engaged in 

by the larger community of scientists and ethicists and then by the society as a whole.  
(Menapace 2018) 

Dan… Jurnal Ilmiah adalah Tempat bagi Ekspresi Sains yang Beretika
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