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Tahap-tahap Pengiriman Artikel untuk Jurnal Ilmiah* 
 
 

 
Pendahuluan 

Jurnal ilmiah adalah media komunikasi para peneliti di bidang  ilmu  yang  sama  tentang 

hal-hal terbaru tentang bidang ilmu mereka. Hal-hal terbaru tersebut dapat berupa hasil-hasil 

penelitian, metode terbaru, kritik atas hasil penelitian atau metode tertentu, atau pemikiran 

konseptual. Karena mengandung kebaruan, maka penelitian  yang  sedang  dikerjakan hendaknya 

juga merujuk pada jurnal ilmiah, tidak hanya merujuk pada buku teks. Sebaliknya, semua yang 

terlibat dalam satu bidang ilmu tertentu dapat pula berkontribusi dengan mengirimkan artikel 

mereka ke jurnal. 

Mahasiswa dapat berkontribusi dengan mengirimkan hasil penelitian mereka,  baik  yang 

bersumber dari skripsi, tesis, maupun disertasi. Universitas Negeri Malang sejak tahun 2018 

menetapkan persyaratan untuk ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian kelayakan disertasi sebagai 

berikut (berdasarkan Surat Edaran Rektor No. 3.1.20/UN32/KM/2018 tanggal  3 Januari 2018): (1) 

Sebelum ujian skripsi, mahasiswa  program  sarjana  diwajibkan  mengunggah artikel yang belum 

terpublikasi ke URL  karya  ilmiah  Universitas  Negeri Malang (karya-ilmiah.um.ac.id) atau jurnal 

online yang dikelola oleh masing-masing Jurusan/ Program Studi, (2) Sebelum ujian tesis, 

mahasiswa program magister  diwajibkan memiliki  satu publikasi ilmiah dalam jurnal 

internasional terindeks atau jurnal nasional terakreditasi, (3) Sebelum ujian kelayakan disertasi, 

mahasiswa program doktor jalur kuliah diwajibkan memiliki sekurang-kurangnya satu publikasi 

ilmiah atau accepted dalam jurnal internasional bereputasi setara Q4 (terindeks Scopus), dan tidak  

termasuk  dalam  kategori  jurnal meragukan. 

Kewajiban di atas merupakan tantangan terutama bagi penulis yang belum memiliki 

pengalaman menggunggah karya ilmiah. Artikel ini menyajikan dasar-dasar tahapan mengunggah 

karya ilmiah ke jurnal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Penulis: Thomas Soseco & Bagus Shandy Narmaditya (2018). Keduanya adalah former-editor Jurnal 
Ekonomi dan Studi Pembangunan (JESP). Email korespondensi: thomas.soseco.fe@um.ac.id
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Proses Pengiriman Artikel untuk Jurnal 

Terdapat beberapa tahap proses pengiriman artikel ke jurnal ilmiah. Tahap-tahap tersebut 

adalah: tahap persiapan, pencarian jurnal yang sesuai, dan unggah artikel. 

Tahap persiapan berarti mempersiapkan artikel sebelum dikirim ke jurnal. Pada tahap ini, 

ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, artikel yang akan dikirim untuk dimuat di 

satu jurnal adalah artikel yang tidak sedang dipertimbangkan untuk dimuat di jurnal lain. Artikel 

tersebut juga tidak boleh sudah dimuat di publikasi lain. Kedua, artikel yang dikirim harus 

setidaknya memiliki komponen tertentu: yakni abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, 

hasil, kesimpulan, dan daftar rujukan. Daftar rujukan biasanya harus mengikuti reference style 

tertentu. Biasanya jurnal juga mensyaratkan artikel yang  akan  dikirim juga memiliki rujukan pada 

satu atau beberapa artikel yang telah diterbitkan di jurnal tersebut. Susunan di atas adalah untuk 

artikel berupa hasil penelitian. Struktur artikel untuk jenis artikel lain biasanya tidak jauh berbeda. 

 Tahap kedua adalah mencari jurnal ilmiah yang sesuai. Topik yang dibahas di jurnal yang 

dituju harus sesuai dengan topik artikel. Ketidaksesuaian  topik  akan  menyebabkan  jurnal 

otomatis ditolak. Kemudian pelajari ketentuan penulisan artikel. Setiap jurnal memiliki pedoman 

penulisan artikel berbeda; setiap pengelola  jurnal  memiliki  kewenangan  menetapkan pedoman 

penulisannya sendiri. Pada umumnya, ketentuan penulisan artikel mencakup hal-hal penulisan 

seperti bahasa yang dipakai, maksimum jumlah halaman,  jenis  dan ukuran font, penulisan abstrak, 

cara penulisan tabel dan gambar, serta penulisan daftar rujukan. Sesuaikan format penulisan artikel 

dengan ketentuan yang dimiliki oleh jurnal yang dituju. Ketidaksesuaian format penulisan artikel 

dengan ketentuan jurnal juga dapat menyebabkan artikel ditolak. 
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Gambar 1. Focus and Scope serta Author Guidelines 
 
 

Tahap ketiga adalah proses unggah artikel. Sebagian besar jurnal memiliki sistem 

manajemen jurnal online. Kunjungi website jurnal, lakukan registrasi bagi  pengguna  baru, ikuti 

tahap-tahapnya, kemudian unggah naskah. Setelah proses ini  selesai,  maka  proses  review dimulai. 

Yang bisa dilakukan adalah menunggu proses review yang sedang berjalan. 

 
Alur penerbitan naskah jurnal 

Naskah jurnal untuk diterbitkan harus melalui beberapa tahap. Tahap-tahap tersebut pada 

umumnya berlaku sama untuk semua jurnal. Tahap pertama adalah pengambilan keputusan dari 

editor. Setelah penulis menggunggah naskah, editor jurnal memberi keputusan awal apakah 

naskah layak dilanjutkan untuk direview atau ditolak. Penolakan di tahap ini biasanya karena 

ketidaksesuaian naskah dengan ruang lingkup jurnal  atau  ketentuan  penulisan.  Jika ditolak, 

maka penulis dapat memperbaiki naskah atau bisa juga ke mengirim   ke jurnal lain. Jangka 

waktu di tahap ini berkisar 2 minggu sampai 1 bulan. 

Tahap kedua adalah proses review dari reviewer. Jika pada tahap pertama editor memberi 

keputusan bahwa naskah layak dilanjutkan untuk proses review, maka editor akan menyerahkan 

naskah kepada reviewer untuk dilakukan proses penilaian. Keputusan dari reviewer biasanya 

berupa: naskah layak untuk diterbitkan, naskah layak diterbitkan namun  perlu revisi (baik revisi 

besar maupun revisi minor), serta naskah tidak layak diterbitkan. Keputusan dari reviewer 

kemudian disampaikan kepada editor, dan kemudian akan diberikan kepada penulis. JIka naskah 

memerlukan revisi, maka penulis harus menyelesaikan revisi dalam jangka waktu tertentu. Jika 
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naskah ditolak untuk diterbitkan, maka penulis berhak mengirim artikel ke jurnal lain. Pada tahap 

ini, jangka waktu yang dibutuhkan mencapai 3 sampai 6 bulan. Beberapa jurnal bisa lebih dari 12 

bulan. 

Tahap ketiga, proses layout dan editing. Pada proses ini editor menyerahkan naskah layak 

terbit kepada bagian layout. Naskah layak terbit berupa naskah yang tidak memerlukan revisi atau 

naskah yang telah direvisi oleh penulis. Bagian layout kemudian akan melakukan penataan naskah 

termasuk pemberian Digital Object Identifier (DOI). DOI adalah kode unik untuk setiap artikel 

ilmiah. Setelah tahap ini selesai, maka artikel akan diunggah di website jurnal dan dapat diakses 

oleh pengguna. 

 

Contoh Proses Pengiriman Naskah 

Tangkapan layar berikut adalah proses pengiriman naskah ke Jurnal  Ekonomi  dan Studi 

Pembangunan (JESP) yang berbasis Open Journal System (OJS). Tahapan dimulai bagi pengguna 

pertama yang belum pernah melakukan registrasi di Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan 

(JESP). JESP dapat diakses di http://journal2.um.ac.id/index.php/JESP/index 

1. Buka website Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, kemudian pilih “Online submission” 
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2. Pilih “Go to Registration” 

 

3. Isilah form yang ada. Setelah diisi lengkap klik tombol “Register” 



6 
 

 



7 
 

4. Buka email selanjutnya klik link verifikasi. Maka pengguna akan diarahkan ke website  jurnal 

untuk proses verifikasi. 

 
 
 
5. Kembali ke website jurnal, kemudian login dengan username dan password yang telah dibuat. 
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6. Pengguna masuk ke halaman user, siap untuk mengunggah naskah. Pastikan naskah sudah 

ditulis berdasarkan ketentuan berlaku untuk jurnal yang dituju. Untuk mengunggah  naskah, klik 

“New Submission” 

 
 

7. Baca Submission Checklist, kemudian centang. Selanjutnya “Save and Continue” 
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8. Unggah naskah, kemudian “Save and continue” 

 
 
9. JIka penulis artikel lebih dari satu, tambahkan penulis lain dengan klik  “add  author”. Untuk 

karya ilmiah hasil penelitian skripsi, tesis, atau disertasi, isikan dengan nama dosen pembimbing. 
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10. Unggah file suplementer. Jika pengguna tidak memiliki file lain untuk diunggah, lewati tahap 

ini. Kemudian klik “save and continue” 
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11. Klik “Finish Submission”. Proses unggah naskah telah selesai 

 

12. Penulis akan menerima tanda terima unggah artikel. Tunjukkan email ini sebagai bukti penulis 

telah mengunggah naskah. 

 

13. Penulis dapat kembali ke website jurnal untuk mengecek status review naskah. 
 
 
Penutup 

Dengan mengunggah artikel ke jurnal ilmiah, artikel  dapat  diakses  dengan  mudah oleh 

penulis lain. Semakin banyak dan berkualitas artikel yang dipublikasikan merupakan pendorong 

semakin berkembangnya ilmu pengetahuan. 
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Lampiran 

 


