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Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah



1. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau

komunikasi yang memuat karya ilmiah dan

diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik

dan/atau tercetak.

2. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk

penjaminan mutu Jurnal Ilmiah melalui kewajaran

penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan, dan

ketepatan waktu penerbitan Jurnal Ilmiah.

3. Akreditasi Jurnal Ilmiah adalah pengakuan resmi

atas penjaminan mutu Jurnal Ilmiah.

4. Asesor adalah seorang atau sekelompok orang

yangmelakukan penilaian atas penjaminan mutu

Jurnal Ilmiah.

Definisi



meningkatkan:

a.mutu dan relevansi

Jurnal Ilmiah; 

b.daya saing

Indonesia 

Tujuan Akreditasi



Persyaratan Jurnal Ilmiah

a. memuat artikel yang secara nyata memajukan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan/atau seni yang didasarkan pada hasil penelitian,

perekayasaan, dan/atau telaahan yang mengandung temuan

dan/atau pemikiran yang orisinil serta tidak plagiat;

b. memiliki dewan penyunting jurnal berkualifikasi sesuai dengan

bidang ilmu yang mewakili bidang ilmu pengetahuan, teknologi,

dan/atau seni;

c. melibatkan mitra bestari berkualifikasi sesuai dengan bidang ilmu

jurnal dari berbagai perguruan tinggidan/atau badan penelitian dan

pengembangan serta industri yang berbeda dari dalam dan/atau luar

negeri yang menyaring naskah secara objektif;

d. menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau bahasa resmi Perserikatan

Bangsa-Bangsa;

e. menjaga konsistensi gaya penulisan dan format penampilan;

f. dikelola dan diterbitkan secara elektronik melalui jejaring teknologi

informasi dan komunikasi;

g. terbit sesuai dengan jadwal; dan

h. memiliki nomor seri standar internasional secara elektronik

(Electronic International Standard Serial Number/EISSN) dan pengenal

objek digital (Digital Object Identifier/DOI).



Status Nilai Total

Terakreditasi Peringkat 1 (Satu) 85 ≤ n ≤ 100

Terakreditasi Peringkat 2 (Dua) 70 ≤ n < 85

Terakreditasi Peringkat 3 (Tiga) 60 ≤ n < 70

Terakreditasi Peringkat 4 (Empat) 50 ≤ n < 60

Terakreditasi Peringkat 5 (Lima) 40 ≤ n < 50

Terakreditasi Peringkat 6 (Enam) 30 ≤ n < 40

Peringkat Akreditasi

Hasil Akreditasi Jurnal ilmiah yang ditetapkan Tim Akreditasi

digunakan oleh Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional

untuk melakukan penilaian substansi artikel. 



Masa berlaku Akreditasi

1. Akreditasi jurnal ilmiah berlaku untuk masa 5 (lima) tahun,

2. Bagi jurnal yang mengajukan akreditasi baru, masa berlaku akreditasi

dimulai sejak nomor terbitan yang dinilai baik.

3. Bagi jurnal yang mengajukan akreditasi ulang, masa berlaku

akreditasi dimulai sejak ditetapkan.

4. Direktur Jenderal dapat meningkatkan predikat Akreditasi Jurnal

Ilmiah sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi, berdasarkan

hasil evaluasi berkala apabila menunjukkan peningkatan mutu jurnal

ilmiah.

5. Apabila berdasarkan hasil evaluasi terjadi penurunan mutu jurnal

ilmiah, Direktur Jenderal dapat memberikan teguran tertulis,

menurunkan predikat, dan/atau mencabut status Akreditasi Jurnal

Ilmiah sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi.

6. Setiap jurnal ilmiah diwajibkan mencantumkan peringkat akreditasi

dan masa berlaku akreditasi dengan menuliskan tanggal penetapan

dan tanggal akhir masa berlaku tersebut di laman jurnal ilmiah.



1. Memiliki nomor seri standar internasional secara elektronik (Electronic

International Standard Serial Number/EISSN). Nama jurnal harus

sesuai dengan yang terdaftar di issn.lipi.go.id.

2. Memiliki pengenal objek digital (Digital Object Identifier/DOI).

3. Mencantumkan persyaratan etika publikasi (publication ethics

statement) dalam laman jurnal.

4. Jurnal ilmiah harus bersifat ilmiah, artinya memuat artikel yang

secara nyata memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni

yang didasarkan pada hasil penelitian, perekayasaan, dan/atau

telaahan yang mengandung temuan dan/atau pemikiran yang orisinil

serta tidak plagiat.

5. Jurnal ilmiah telah terbit paling sedikit 2 tahun berurutan, terhitung

mundur mulai tanggal atau bulan pengajuan akreditasi.

6. Frekuensi penerbitan jurnal ilmiah paling sedikit 2 kali dalam satu

tahun secara teratur.

7. Jumlah artikel setiap terbit sekurang-kurangnya 5 artikel, kecuali jika

jurnal yang hanya memuat artikel review bidang ilmu tertentu

Persyaratan Pengajuan

Akreditasi Jurnal Ilmiah



Tim Akreditasi

Pengarah : Direktur Jenderal Penguatan Riset dan
Pengembangan

Ketua : Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual

Sekretaris : Ka.Sub.Dit Fasilitasi Jurnal Ilmiah

Anggota : 

1. Instansi pembina karir dosen, 

2. Instansi pembina karir peneliti,

3. Instansi pembina karir perekayasa, dan

4. Instansi pembina karir jabatan fungsional lainnya. 

Asessor Substansi dan Manajemen



Unsur
Bobot

Manajemen Substansi*

Penamaan Jurnal Ilmiah 3 -

Kelembagaan Penerbit 4 -

Penyuntingan dan Manajemen Jurnal 17 -

Substansi Artikel - 39

Gaya Penulisan - 12

Penampilan 8 -

Keberkalaan 6 -

Penyebarluasan 11 -

Jumlah 49 51

Unsur dan Bobot Penilaian

*Suatu jurnal ilmiah dinyatakan minimum terakreditasi Peringkat 2 apabila

paling sedikit memperoleh nilai total 70 (manajemen dan substansi), dengan

nilai subtansi paling sedikit 26.

Disinsentif (maksimum -20) diberlakukan bila terjadi penyimpangan unsur-unsur

plagiasi oleh sebuah jurnal ilmiah



1. Penamaan Jurnal Ilmiah

Sub-unsur Indikator Nilai

Penamaan

Jurnal

Ilmiah

a. Spesifik sehingga mencerminkan 

super spesialisasi atau spesialisasi 

disiplin ilmu tertentu

3

b. Cukup spesifik tetapi meluas 

mencakup bidang ilmu

2

c. Kurang spesifik dan bersifat umum 1

d. Tidak spesifik dan/atau memakai 

nama lembaga/lokasi lokal

0



Sub-

unsur

Indikator Nilai

Pranata

Penerbit

a. Organisasi profesi ilmiah 4

b. Organisasi profesi ilmiah

bekerjasama dengan perguruan

tinggi dan/atau lembaga penelitian

dan pengembangan/ 

Kementerian/Non Kementerian

3

c. Perguruan tinggi, lembaga 

penelitian dan pengembangan 

2

d. Penerbit selain a, b, dan c 1

2. Kelembagaan Penerbit



No Sub-unsur Indikator Nilai

1 Pelibatan Mitra 

Bestari

a. Melibatkan mitra bestari berkualifikasi internasional >50% dari berbagai institusi 5

b. Melibatkan mitra bestari berkualifikasi nasional >50% dari berbagai institusi 3

c. Melibatkan mitra bestari setempat 1

d. Tidak melibatkan mitra bestari 0

2 Mutu 

Penyuntingan 

Substansi

a. Baik sekali. 

Mitra bestari secara ketat menilai naskah, memberikan catatan dan saran perbaikan substansif, 

sehingga kespesialisan artikel jurnal terjaga

2

b. Baik

Mitra bestari membantu menilai naskah,  memberikan catatan, dan data perbaikan seperlunya

1

c Tidak baik

Mitra bestari tidak nyata dampak kinerjanya.

0

3 Kualifikasi Dewan 

Penyunting

a. Lebih dari 50% penyunting sudah pernah menulis artikel di jurnal ilmiah internasional 3

b. Kurang dari 50% penyunting sudah pernah menulis artikel di jurnal ilmiah internasional 2

c. Lainnya yang belum berpengalaman menulis artikel di jurnal ilmiah internasional 1

4 Petunjuk Penulisan 

bagi Penulis

a. Terinci, lengkap, dan jelas secara substantif, sistematis dan tersedia contoh atau template 2

b. Kurang lengkap dan kurang jelas 1

c. Tidak ada 0

5 Mutu 

Penyuntingan 

Gaya dan Format

a. Baik sekali dan sangat konsisten 2

b. Baik dan konsisten 1

c. Tidak baik atau tidak konsisten 0

6 Manajemen Jurnal 

Ilmiah

a. Menggunakan manajemen penyuntingan secara daring penuh 3

b. Menggunakan manajemen penyuntingan secara kombinasi antara daring dan surat elektronik 2

c. Menggunakan manajemen penyuntingan melalui surat elektronik saja 1

3. Penyuntingan dan

Manajemen Terbitan



Penyuntingan dan Manajemen

Terbitan

Setiap artikel dilengkapi dengan

persetujuan pemindahan hak

publikasi (copyright transfer 

agreement), dan pernyataan etika

publikasi (publishing ethical 

statement



4. Substansi Artikel

No Sub-unsur Indikator Nilai

1 Cakupan

Keilmuan

a. Superspesialis, misalnya: taksonomi jamur 4

b. Spesialis, misalnya: fisiologi tumbuhan 3

c. Cabang ilmu, misalnya: botani 2

d. Disiplin ilmu, misalnya: biologi 1

e. Bunga rampai dan kombinasi berbagai disiplin ilmu, misalnya: MIPA atau sains 

alam

0

2 Aspirasi Wawasan a. Internasional 6

b. Regional 4

c. Nasional 3

d. Kawasan 1

e. Lokal 0

3 Kepioniran Ilmiah 

dan Orisinalitas 

Karya

a. Memuat artikel yang berisi karya orisinal dan mempunyai kebaruan/memberikan 

kontribusi ilmiah sangat tinggi

6

b. Memuat artikel yang berisi karya orisinal dan mempunyai kebaruan/memberikan 

kontribusi ilmiah tinggi

4

c. Memuat artikel yang berisi karya orisinal dan mempunyai kebaruan/memberikan 

kontribusi ilmiah cukup

2

d. Memuat artikel yang berisi karya tidak orisinal dan/atau tidak mempunyai 

kebaruan/memberikan kontribusi ilmiah

0

4 Makna 

Sumbangan bagi 

Kemajuan Ilmu

a. Sangat nyata 3

b. Nyata 2

c. Kurang nyata 1



4. Substansi Artikel

No Sub-unsur Indikator Nilai

5 Dampak Ilmiah a. Sangat tinggi (jumlah sitasi> 25) 5

b. Tinggi (jumlah sitasi 11-25) 4

c. Cukup (jumlah sitasi 6-10) 3

d. Kurang (jumlah sitasi 1-5) 1

e. Tidak berdampak (jumlah sitasi 0) 0

6 Nisbah Sumber 

Acuan Primer 

berbanding 

Sumber lainnya

a. > 80 % 3

b. 40-80 % 2

c. < 40 % 1

7 Derajat 

Kemutakhiran 

Pustaka Acuan

a. > 80 % 4

b. 40-80 % 2

c. < 40 % 1

8 Analisis dan 

Sintesis

a. Sangat baik 5

b. Baik 3

c. Cukup 1

9 Penyimpulan a. Sangat baik 3

b. Baik 2

c. Cukup 1



5. Gaya Penulisan

No Sub-unsur Indikator Nilai

1 Keefektifan Judul Artikel a. Lugas dan Informatif 1

b. Lugas tetapi kurang informatif atau sebaliknya 0,5

c. Tidak lugas dan tidak informatif 0

2 Pencantuman Nama Penulis 

dan Lembaga Penulis

a. Lengkap dan konsisten 1

b. Lengkap tetapi tidak konsisten 0,5

c. Tidak lengkap dan tidak konsisten 0

3 Abstrak a. Abstrak yang jelas dan ringkas dalam Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia 2

b. Abstrak kurang jelas dan ringkas atau hanya dalam Bahasa Inggris atau dalam Bahasa Indonesia saja 1

c. Abstrak tidak jelas dan bahasa tidak baku 0,5

4 Kata Kunci a. Ada, konsisten dan mencerminkan konsep penting dalam artikel 1

b. Ada tetapi kurang konsisten atau kurang mencerminkan konsep penting dalam artikel 0,5

c. Tidak ada 0

5 Sistematika Penulisan Artikel a. Lengkap dan bersistem baik 1

b. Lengkap tetapi tidak bersistem baik 0,5

c. Kurang lengkap dan tidak bersistem 0

6 Pemanfaatan Instrumen 

Pendukung

a. Informatif dan komplementer 1

b. Kurang informatif atau komplementer 0,5

c. Tak termanfaatkan 0

7 Sistem pengacuan

pustaka dan

Pengutipan

a. Baku dan konsisten dan menggunakan aplikasi pengutipan standar 1

b. Baku dan konsisten tetapi tidak menggunakan aplikasi pengutipan standar 0,5

c. Tidak baku dan tidak konsisten 0

8 Penyusunan Daftar Pustaka a. Baku dan konsisten dan menggunakan aplikasi pengutipan standar 2

b. Baku dan konsisten, tetapi tidak menggunakan aplikasi pengutipan standar 1

c. Tidak baku dan tidak konsisten 0

9 Penggunaan Istilah

dan Kebahasaan

a. Berbahasa Indonesia atau berbahasa resmi PBB yang baik dan benar 2

b. Berbahasa Indonesia atau berbahasa resmi PBB yang cukup baik dan benar 1

c. Berbahasa yang buruk 0



6. Penampilan

No Sub-unsur Indikator Nilai

1 Ukuran Bidang

Tulisan

a. Konsisten berukuran A4 (210 x 297 mm) 1

b. Konsisten berukuran lainnya 0,5

c. Tidak konsisten 0

2 Tata Letak a. Konsisten antar  artikel dan antar terbitan 1

b. Kurang konsisten 0,5

c. Tidak konsisten 0

3 Tipografi a. Konsisten antar artikel dan antar terbitan 1

b. Kurang konsisten 0,5

c. Tidak konsisten 0

4 Resolusi Dokumen a. Konsisten dan berkualitas resolusi tinggi 2

b. Konsisten dan berkualitas resolusi rendah 1

c. Tidak konsisten 0,5

5 Jumlah Halaman 

per Volume

a. >= 500 halaman 2

b. 201-499 halaman 1

c. 100-200 halaman 0,5

d <100 halaman 0

6 Desain Tampilan 

Laman (Website) 

dan Desain Sampul

a. Berciri khas dan informatif 1

b. Tidak berciri khas 0



No Sub-unsur Indikator Nilai

1 Jadwal

Penerbitan

a. >80% terbitan sesuai dengan periode yang 

ditentukan

2

b. 40-80 % terbitan sesuai dengan periode yang 

ditentukan

1

c. <40% terbitan sesuai dengan periode yang 

ditentukan

0

2 Penomoran

Penerbitan

a. Baku dan bersistem 2

b. Tidak baku tetapi bersistem 1

c. Tidak bersistem dan tidak baku 0

3 Penomoran 

Halaman

a. Berurut dalam satu volume 1

b. Tiap nomor dimulai dengan halaman baru 0

4 Indeks Tiap 

Volume

a. Berindeks subjek dan berindeks pengarang yang 

terinci

1

b. Berindeks subjek saja, atau berindeks pengarang saja 0,5

c. Tidak berindeks 0

7. Keberkalaan



No Sub-unsur Indikator Nilai

1 Jumlah

Kunjungan Unik

ke Laman

a. >50 kunjungan unik ke laman rerata per hari untuk 

jurnal yang terbit 

4

b. 10-50 kunjungan unik ke laman rerata per hari

untuk jurnal yang terbit

2

c. <10 kunjungan unik ke laman rerata per hari untuk

jurnal yang terbit 1

2 Pencantuman di 

Pengindeks 

Internasional 

Bereputasi

a. Tercantum di lembaga pengindeks internasional 

bereputasi tinggi 

5

b. Tercantum dalam lembaga pengindeks 

internasional bereputasi sedang

3

c. Tercantum dalam lembaga pengindeks 

internasional bereputasi rendah

1

3 Alamat/Identitas 

Unik Artikel

a. Memiliki DOI tiap artikel 2

b. Memiliki alamat laman yang permanen tiap artikel 1

c. Tidak memiliki DOI ataupun alamat laman

permanen

0

8. Penyebarluasan



Mekanisme Pengajuan

Pengelola
Jurnal

Asesor
Manajemen

(2)

Asesor
Substansi

(2)

Evaluator
(1)

Evaluasi Diri >70 Evaluasi Diri <70

Evaluator
(1)

Nilai Akreditasi 0-100

Nilai < 30

Persyaratan Pengajuan

Nilai Akreditasi 0-70

Nilai >30  (Peringkat 1-6)

Penetapan Masuk Sinta 1-6, Masa Berlaku
dan Sertifikat Akreditasi
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Break Time

Terima Kasih

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi 

http://arjuna.ristekdikti.go.id/

http://sinta.ristekdikti.go.id

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Gedung 2 BPPT Lantai 20, Jl. MH Thamrin, Jakarta


