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ARTIKEL REVIEW
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▰ Artikel ilmiah yang mengandalkan literatur atau data yang diterbitkan 

sebelumnya.

▰ Analisis kritis, konstruktif dari literatur dalam bidang tertentu melalui 

ringkasan, klasifikasi, analisis, perbandingan.

▰ Panjang artikel Review bervariasi, sekitar 8000 – 40000 kata 

(termasuk referensi dan lain-lain).

▰ Pada beberapa artikel review, referensi yang terlibat sekitar 100 –

200.



SEBELUM MEMULAI

▰ Menentukan topik yang dapat kita pahami, karena dalam menulis 

review perlu ada analisis, perbandingan.

▰ Download jurnal dengan keywords sesuai topik (kombinasi keywords).

▰ Susun ringkasan jurnal dalam suatu tabel (misalnya tahun, penulis 

utama, topik atau keywords, metodologi, hasil, referensi atau doi).
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TAHAPAN PENULISAN
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▰ Mempelajari artikel review dengan topik relevan untuk menentukan 

judul artikel review yang akan kita tulis secara lebih spesifik.

▰ Mempelajari tabel yang sudah kita susun, mengelompokkan sesuai 

dengan relevansi.

▰ Mengolah dan menganalisis data (lebih detil disampaikan pak Eko).



TAHAPAN PENULISAN
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▰ Memilih jurnal dari daftar jurnal dan rangkingnya dari SCIMAGO (Journal 

Rank).

▰ Menyesuaikan SJR dari jurnal sesuai dengan kapasitas kita.

▰ Mempelajari artikel review yang relevan dengan topik kita, yang pernah 

terbit dalam jurnal tersebut.

▰ Menyusun artikel sesuai dengan Guide for Author.



PERSIAPAN SUBMIT
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Menyusun abstract: tujuan utama dan hasil review; 200 – 250 kata.

Menentukan keywords: biasanya maksimum 5 keywords.

Memastikan bahasa Inggris sudah sempurna, sudah dikoreksi oleh native speaker dengan 

bidang yang relevan.

Memastikan References sudah disusun sesuai guideline (misalnya Mendeley)



PERSIAPAN SUBMIT
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 Menyusun Cover Letter: menjelaskan bahwa ini review sesuai dengan journal coverage

 Menentukan Peer Review (antara 5 – 7 reviewer): dapat diambil dari References, 

corresponding author terutama yang relevan dengan topik artikel kita (detilnya dapat dilihat di 

website yang bersangkutan, nama lengkap, gelar, posisi, instansi, alasan memilih reviewer 

ybs).



PERSIAPAN SUBMIT

▰ Menyusun cover letter (contoh terlampir)

▰ Menyusun file full manuscript

▰ Menyusun list of figures dan list of tables

▰ Menyusun Highlights

▰ Menyusun Graghical Abstract (kalau diminta)

▰ Menyusun Declaration of Competing Interest

▰ Memastikan alamat email dari semua penulis sudah siap

▰ Menyiapkan no kontrak dari pendanaan (mis. Kontrak penelitian)
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SAAT PROSES SUBMIT

▰ Memastikan jaringan internet bagus

▰ Sebaiknya semua penulis yang terlibat, ikut serta saat proses submit

▰ Mengikuti semua tahapan proses submit, mulai dari log in, 

memasukkan judul, penulis satu persatu dengan detil, abstract, 

keywords, graphical abstract, manuscript, figures, tables, reviewer satu 

persatu dengan detil dan alasannya
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SAAT PROSES SUBMIT

▰ Built PDF – ada pemberitahuan email

▰ Cek PDF dengan view submission

▰ Kalau sudah benar, Approve Submission

▰ Akan ada tampilan Submitted to Journal

▰ Selesai
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TAMPILAN SETELAH SUBMIT
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▰ Submitted to Journal

▰ With Editor

▰ Required Reviews Completed
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