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 Kriteria Umum 

1. Bahasa yang digunakan adalah bahasa PBB (Inggris, Perancis, Spanyol, Arab, Cina) 

2. Pengelolaan naskah sedemikian rupa sehingga naskah yang diterima cepat terbit (rapid review) dan ada keteraturan terbit 

3. Jurnal berkualitas (prestige), bisa dilihat dari daftar penelaah naskahnya dan Editorial Board-nya yaitu  pakar di bidangnya dalam dan luar negeri. 

4. Dibaca oleh banyak orang di bidangnya, bisa dilihat dari distribusi/peredarannya (circulation). 

5. Menjadi acuan bagi banyak peneliti (citation). 

6. Tercantum dalam Current Content dan sejenisnya (di PDII ada juga majalah abstrak yang     disebut Fokus, tapi berbahasa Indonesia). 

7. Artikel yang dimuat berkualitas, bisa dilihat dari kemutakhiran topik dan daftar acuannya. 

8. Penyumbang artikel/naskah berasal dari banyak Negara 

9. Penelaah berasal dari banyak negara yang terkemuka di bidangnya. 

10. Menawarkan off-prints/reprints. 

11. Terbit teratur sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 

12. Penerbitan jurnal tidak terkendala oleh dana. 

13. Bukan jurnal Jurusan, Fakultas, Universitas atau Lembaga yang mencerminkan derajat kelokalan. Seyogyanya diterbitkan oleh himpunan profesi. 

14. Memberi kesempatan penulis artikel membaca contoh cetak 

15. Artikel yang dominan (kalau bisa > 80%), berupa artikel orisinil (hasil penelitian), bukan sekadar review atau ulasan. 

16. Kadar sumber acuan primer >80%, derajat kemutakhiran acuan >80%. 

17. Tersedia Indeks di setiap volume. 

18. Ketersediaan naskah tidak menjadi masalah. Angka penolakan ± 60% 

19. Mempertimbangkan Impact Factor 



 Covering letter (singkat, padat dan pada pokok permasalahan),  

 Text manuscript (Title, Abstract, Introduction, Materials and Method, Results and 
Discussion, Conclusion, Acknowledgment, References, Figures caption),  

 Tables (dalam satu halaman dan tidak ada garis yang tegak) dan Figures (terpisah 
antar gambar satu dengan gambar yang lain dalam halaman yang berbeda). 

   Semua dokumen yang diperlukan ditulis dalam MS word 

Istadi. (2007). Kiat menulis artikel ilmiah di jurnal nasional & internasional.  Ppt.  Workshop Pengembangan Jurnal Ilmiah Konsorsium Ilmu (20-21 Agustus 2007) 

 Jakarta: Center for Quality Development and Assurance (CeQDA) Pusat Peningkatan dan Jaminan Mutu (PPJM), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah 

 







 Pemilihan jurnal yang sesuai dengan tema artikel telah dijelaskan pada ppt how to 
find the right jurnal 

 Evaluasi apakah jurnal tersebut tidak predator atau predator telah dijelaskan pada 
ppt predatory journal. 

 Apabila sudah menemukan jurnal yang tepat (bukan predator) maka langkah 
selanjutnya adalah mengikuti gaya selingkung jurnal yang dituju (sudah dijelaskan 
pada ppt how to find the right journal 

 



 Pilih menu register untuk register account baru sebagai Author. 

 Lengkapi isian di menu register selengkap mungkin, konfirmasi register akan dikirim melalui 
email termasuk password. 

 Login sebagai Author menggunakan user login yang sudah di create. 

 Masukkan Title Manuscript. 

 Pilih Article Type yaitu Research Article, Review Article, Short Communication, Book 
Review atau Erratum. 

 Masukkan Authors Name dan urutan-urutan Author Name. 

 Masukkan Abstract. 

 Masukkan Key Words. 

 Pilih Document Classifications ( beberapa jurnal tidak ada). 

 Masukkan Comment to Editor (bukan Covering letter,optional). Kadang-kadang editor dapat 
dipilih oleh Author. 

 Upload/Attach Document files (sesuai urutan Covering Letter, Manuscripts, Tables, Figures). Jika 
tidak urut bisa diurutkan kembali setelah upload files. 

 Biasanya beberapa jurnal meminta Reviewer (4-5 orang) dari Author. 

 Jika semua dokumen sudah diupload maka PDF Document akan di-create oleh server. 

 Cek dokumen PDF yang sudah jadi, jika semua ok kemudian klik pada Submission Approval. 

 

http://tulisanjurnalinternasional.blogspot.co.id/ 
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Submit in the journal of Food Engineering 

Istadi. (2010).  How to Submit a Manuscript to International Journal [pdf]. Retrieved from 

tekim.undip.ac.id/staf/istadi/files/2010/.../onlinesubmission_intjournal_istadi_2010.pd... 





 


























