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Sharing Experiences

Lebih banyak beriisi pengalaman
Best Practices

Saya bukan yang terbaik
Setelah webinar ini, banyak peserta webinar ini yang akan jauh lebih baik.
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Mengapa publikasi di jurnal 
internasional terkesan (sangat) sulit?

• Tidak semua riset mengandung kebaharuan (novelty)
• Tidak semua riset mengandung perhatian ilmiah yang memadai.
• Tidak semua eksperimen menghasilkan hasil positif padahal hasil positif

lebih mudah untuk dipublikasikan.
• Jurnal ilmiah internasional mempunyai persyaratan- persayaratan yang 

(sangat) rinci dan seringkali sulit untuk dipenuhi (bagi kalangan awam)



What should a 
reviewer look into a 
manuscript 
submitted for 
publication?

1. Title :

Apakah judul 
mencerminkan 
konten secara 

memadai.

Apakah judul 
tersebut 

memancing 
minat? Menarik 
untuk di baca?

Berapa kata, 12-14 
standard. hanya 

ada beberapa 
jurnal yg bisa 

sampai 20 tetapi 
tidak lebih dari itu



Journal of Business Research (Q1)



• 2. References
• Melihat referensi yang update dan minimal 5 tahun terakhir.
• Mengikuti APA ( atau tergantung dari permintaan jurnal yg di tuju).
• APA 7th edition/6th tetapi sekarang sudah pada umurmnya 7th

• Apakah sitasi nya mendukung kpda penelitiannya. 
• Harus nama di reference ada di sitasi pada manuscript. Current (terkini). 

Pastikan reference nya akurat
• Contoh email dari Editor Scopus Q1 & Q2/ WoS
• Sample comments (email)



What should a 
reviewer look 
into a 
manuscript 
submitted for 
publication?

2.  References -

Contoh surat dari Editor/Reviewer Journal indexed in 
Scopus (Q2) & Wos
• References lack the latest ones because there are only 

three in 2016 and no 2017 and 2018 one. Please add 
more from the latest ones.

• Required APA citation style is not applied throughout 
the manuscript . Please look at our published papers 
for the improvement.

• References need to be accurately written in APA style 
and the ordering should also be accurate. If journal 
articles in the References are available on line, they 
should include URLs or doi info.



• Editor Journal indexed in Scopus 
(Q1) & WoS
• the introduction is still far too 

basic and would insult the 
reviewers and the readers;
• there are still not enough 

references to CALL-related 
journals;
- the reference style should be 
APA;



3. Novelty – sesuatu yang unik dan ada nilai kebaruan dari penelitian

4. Language- Error/ kesalahan, penulisan ilmiah, jelas dan akurat

5. Importance & Relavance ; dampak/significance dari penelitian kita. 
Apakah ini cocok degn tujuan dan missi dari jurnal

6. Abstract : pertama dan (seringkali) satu-satunya bagian artikel yang 
dibaca oleh editor, sebelum memutuskan meneruskan ke reviewer atau
langsung di reject. Pastikan abstrak sudah memuat lengkap intisari dari
seluruh tulisan.



Abstract

• Abstrak" harus merupakan ringkasan yang ringkas dan akurat
tentang What has been done Why (mengapa),When 
(kapan), Where di mana, How (bagaimana) dan
• Apa hasil utama dan implikasinya. Menjadi sorotan harus

ditekankan!



• 7. Introduction 
• mengapa penelitian semacam ini penting, apa gap-nya, tujuannya apa. Ini bagian yg

penting untuk menjelaskan positioning penelitian anda, termasuk keunikan dan 
keutamaan hasil yang di capai.
• Pokok2 pikiran:
• Tunjukan bahwa topik yang anda bahas itu penting (salah satu caranya dengan

menunjukkan banyaknya penelitian terkini pada topik tersebut)..
• Tunjukkan bahwa ada celah atau gap dalam pengetahuan pada topik ini.
• Jelaskan bahwa and ingin mengisi gap tersebut melalui penelitian anda yang spesifik.
• Jelaskan secara ringkas bagaiman anda akan melakukan penelitiani ini.
• Jelaskan maksud dan manfaat penelitian anda.



• 8. Methods dan results  harus matched. Jangan sampai memberikan results yang 
tidak ada di method, dan jangan menulis methods tanpa ada resultnya.

• Bagian pertahanan anda…
• Menunjukkan bahwa hasil anda tidak bisa digugat..
• Memberikan informasi tentang sampling location?
• Bagaimana dengan sampling techniques?
• Sample preparation dan measurements?
• Jangan lupa untuk memberikan instruments yang di gunakan
• Data analyses dan data integration?
• Softwares yang di gunakan supaya di sebutkan dll.



• 9. Results 
• Hasilnya dapat di tampilkan pada bagian ini karena disinilah inti 

dari makalah anda
• Pikirkan bentuk kemasan yang paling impresif dan yang bisa

menunjukkan keunikan dan keunggulan hasil yang anda peroleh.
• Tunjukkan data mentah atau Raw data.
• Tunjukkan Processed data as well as the integrated data.
• Gambar, grafik dan peta untuk mendukung hasil dari pada 

penelitian anda.
• Tunjukkan table dan persamman untuk mendukung dan 

menjelaskan hasil penelitian anda.



10. Discussion :  
• Bagian ini harus bisa menjawab dan menjelaskan research question secara

objective.  
• Bagian ini adalah merupakan tempat membentuk atau polishing dari

penelitian kita.
• Hasil  penelitian kita ini di benturkan dengan apa yang ada di dalam literature 

sehingga kita tahu positioning penelitian kita. Juga di bandingkan dengan studi
yang lain. mengapa hasilnya (misalnya) berbeda, apakah hasil kita lebih baik, 
lebih efektif, menyalahkan atau memperkuat penelitian sebelumnya. apa
limitation-nya. 
• Harus mendiskusikan semua hasil dan implikasi dari penelitian anda.
• Tunjukkan bahwa apa yang di janjikan pada bagian pendahuluan / Introduction

dapat dicapai
• Apakah si penulis memiliki pemikiran secara global.



11.  Conclusion : 

• harus kuat dan definite, jangan mengulangi bagian hasil dan diskusi yang 
sudah ditulis sebelumnya, harus singkat. 
• Harus menunjukkan bahwa tujuan penelitian ini tercapai
• Digaris bawahi akan penemuan baru yang di dapatkan pada penelitian

ini serta memberikan implikasinya.
• Di tuliskan dengan ringkas tetapi komprehensif.
• Berikan arahan untuk penelitian selanjutnya.
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Contoh form Reviewers journal terindex scopus (Q2) dan 
terindex di WoS

• PART B: RECOMMENDATION
•
• Please indicate your 

recommendation based on your 
assessment in Part A.
•
• Accept as is (     ) 
• Accept pending minor changes (     ) 
• Accept pending major changes ( X )
• Reject (     )
•



Contoh form Reviewers journal terindex
scopus (Q1) dan terindex di WoS



Salam sehat selalu, semangat
Tuhan Memberkati

linakatemba@gmail.com

Terimakasih semoga bermanfaat.


