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KATA PENGANTAR 

 

  Alhamdulillahirobbil‘alamin atas limpahan rahmat dan 

karunia Nya, Politeknik Kutaraja telah menyusun Standar 

Operasional Prosedur Pengelolaan Jurnal Manajemen, Ekonomi, 

Keuangan, dan Akuntansi (Jurnal MEKA) sebagai pedoman dalam 

pengelolaan jurnal ilmiah di Politeknik Kutaraja. Pedoman ini 

mengatur berbagai substansi yang meliputi ruang lingkup, sasaran, 

landasan hukum, pengelolaan jurnal, dan kerja Jurnal MEKA.     

 Tahapan-tahapan dalam pengelolaan jurnal ini meliputi: 

pengiriman naskah; review naskah; proses editing; pengelolaan 

terbitan dan publikasi. Dalam menangani tahapan-tahapan 

tersebut maka Politeknik Kutaraja menyusun suatu standar yang 

baku melalui Pusat Publikasi Ilmiah yang merupakan unsur 

pelaksana dari Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Politeknik Kutaraja yang bertanggung jawab terhadap segala 

bentuk terbitan dan publikasi yang dikelola oleh Politeknik 

Kutaraja. 

 Selama ini Politeknik Kutaraja telah melaksanakan proses 

penerbitan naskah/artikel karya ilmiah dalam bentuk jurnal 

elektroni (e-journal), guna mempercepat proses pengindeksan dan 

dampak ilmiah terpublish keseluruh penjuru dunia. Dari sisi lain 

tuntutan akreditasi jurnal ilmiah secara nasional menjadi 

komitmen pemerintah dan pada 2021 Kemdikbudristek telah 

mengeluarkan pedoman akreditasi jurnal ilmiah, melalui 

Keputusan Dirjen Dikti, Riset, dan Teknologi, Nomor 

134/E/KPT/2021.  

 Standar Operasional Prosedur ini masih jauh dari 

kesempurnaan maka kami mohon masukan, kritik dan saran dari 

para pembaca agar dapat disempurnakan dan mudah untuk 

diimplementasikan sehingga bisa mencapai tujuan dan sasaran 

yang diharapkan. 

  Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang 

tinggi kepada Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur ini dan 

segenap manajemen Politeknik Kutaraja yang telah bekerja keras 

dengan penuh dedikasi serta para pihak pemangku kepentingan 

terkait lainnya. 

 

 
Politeknik Kutaraja 
 

 

Tim Penyusun 
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ROLITE,trITIT I(UTARAJA

!IENIUBAITG 3 a. bahwa dalam rangka mengendalikan dan meningkatJ<an mutu
pengelolaan jurnal ilmiah di Politeknik Kutaraja, maka
diperlukan penetapan terhadap Standar Operasional prosedur
Pengelolaan Jurnal Manajemen, Keuangan, dan Akuntansi
Politeknik Kutaraja;

b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf di
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. LATAR BELAKANG 

Pemerintah sudah melakukan berbagai program untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmuwan 

Indonesia, baik dalam bentuk asistensi/pendampingan, pelatihan 

pengelolaan jurnal. Salah satu program untuk meningkatkan 

produktivitas publikasi ilmiah ilmuwan Indonesia adalah 

peningkatan jumlah dan mutu jurnal ilmiah yang terakreditasi 

nasional (ARJUNA) dan atau mendapatkan pengakuan dunia 

(terindeks di pengindeks internasional). Pengelolaan dan 

penerbitan jurnal ilmiah berbasis elektronik memungkinkan 

semua proses pengelolaan, yaitu pengiriman, penyuntingan, 

penelaahan, dan penerbitan naskah karya ilmiah dilaksanakan 

secara elektronik dalam bentuk jurnal elektronik (e-journal). 

Dengan sistem tersebut proses pengindeksan dan dampak ilmiah 

atau sitasi suatu tulisan dapat diperoleh dan diketahui dengan 

cepat, sehingga manfaat dari suatu karya tulis ilmiah dapat 

diketahui segera. Tuntutan akreditasi jurnal nasional yang 

mewajibkan jurnal-jurnal ilmiah terbit secara elektronik juga 

menuntut komitmen pemerintah dan lembaga penerbit untuk 

memfasilitasi kebutuhan tersebut. Banyaknya jurnal ilmiah yang 

diterbitkan secara elektronik harus diiringi oleh peningkatan dari 

sisi kualitas manajemen pengelolaan maupun kualitas substansi 

artikelnya. Oleh karena itu, pada tahun 2021 Kemdikbudristek 

telah mengeluarkan Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah 

(Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan 

Teknologi Nomor 134/E/KPT/2021 tentang Pedoman Akreditasi 

Akreditasi Jurnal Ilmiah) sehingga dapat dijadikan acuan untuk 

menjaga standar kualitas penerbitan jurnal.  
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Saat ini publikasi hasil penelitian Indonesia di tingkat 

internasional masih rendah, terutama jumlah publikasi dan 

jumlah sitasi di jurnal ilmiah yang terindeks di pengindeks 

internasional bereputasi. Salah satu faktor penyebabnya adalah 

budaya menulis hasil penelitian yang belum berkembang di 

sebagian masyarakat pada umumnya dan perguruan tinggi pada 

khususnya. Hal ini juga disebabkan oleh rendahnya kemauan dan 

kemampuan menulis hasil-hasil penelitian maupun pengabdian 

kepada masyarakat yang dapat dipublikasikan di jurnal-jurnal 

ilmiah bermutu tinggi. Tidak mengherankan jika kemudian 

diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui jurnal ilmiah nasional dan internasional 

masih rendah saat ini. Pengembangan budaya dan kemampuan 

terutama motivasi menulis menjadi suatu tantangan dan 

permasalahan yang harus segera dapat diatasi.  

Sebagai salah satu langkah mewujudkan jurnal yang berkualitas 

dan baik, Pusat Publikasi Ilmiah Jurnal Manajemen, Ekonomi, 

Keuangan, dan Akuntansi (MEKA) yang merupakan pendelegasian 

tugas penerbitan berkala oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat (PPPM) Politeknik Kutaraja menyusun Standar 

Operasional Prosedur Pengelolaan Jurnal Manajemen, Ekonomi, 

Keuangan, dan Akuntansi (MEKA) sebagai panduan acuan dalam 

pengelolaan jurnal ilmiah di Politeknik Kutaraja.    

 

2. TUJUAN/MAKSUD SOP 

Pengelolaan jurnal ilmiah yang standar, maka jurnal ilmiah 

memerlukan sistem manajemen dan pengelolaan jurnal yang 

efektif dan efisien. Sistem manajemen dan pengelolaan jurnal ini 

harus mengacu kepada instrumen-instrumen dan kriteria-kriteria 

yang dipersyaratkan oleh sistem akreditasi jurnal nasional 

(ARJUNA) dan lembaga-lembaga pengindeks internasional 

bereputasi.  
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Tujuan dari SOP ini adalah sebagai pedoman dan acuan kerja 

Pengelolaan Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan, dan 

Akuntansi (MEKA) sebagai Pusat Publikasi Ilmiah Politeknik 

Kutaraja.  

 

3. RUANG LINGKUP SOP  

Ketentuan dan kebijakan yang dituangkan dalam prosedur ini 

meliputi : 

1. Ketersediaan naskah-naskah artikel bermutu; 

2. Pengelolaan jurnal ilmiah yang memiliki standar 

berdasarkan standar-standar tatakelola pada akreditasi 

dan pengindeks jurnal nasional dan internasional; dan 

3. Jaminan tatakelola jurnal berkelanjutan.  

 

4. SASARAN SOP 

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam SOP ini adalah :  

  1. Wakil Direktur Bidang Akademik;  

  2. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; 

  3. Pusat Publikasi Ilmiah Jurnal MEKA;  

  4. Dewan Redaksi (Editorial Team); 

 5. Mitra Bestari (Reviewer); 

  6. Penulis (Author).  

 

5. LANDASAN HUKUM 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen; 

3. Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 12 

Tentang Pendidikan Tinggi; 

4. Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi; 
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5. Peraturan Menristekdikti Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Akreditasi Jurnal Ilmiah; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional      

Pendidikan Tinggi;  

7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan 

Teknologi, Kemdikbudristek Nomor 134/E/KPT/2021 

tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah.  

8. Statuta Politeknik Kutaraja Tahun 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOP Pengelolaan Jurnal MEKA  | 5  
 

BAB II 

PENGELOLAAN JURNAL 

1. Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi yang 

selanjutnya disebut Jurnal MEKA merupakan terbitan yang dikelola 

oleh Pusat Publikasi Ilmiah yang merupakan lembaga yang 

menerima pelimpahan tugas bidang publikasi dari Pusat Penelitian  

dan Pengabdian Masyarakat (PPPM) Politeknik Kutaraja.  

2. Jurnal MEKA dikelola berbasis Open Jurnal System (OJS) yaitu 

sebuah aplikasi perangkat lunak yang didistribusikan secara open 

source berada dibawah Public Knowledge Project (PKP).  

3. Ruang Lingkup Jurnal MEKA: 

a. Accounting and Auditing; 

b. Bank and Financial Management; 

c. Business Informatics; 

d. Business Logistics; 

e. Economics; 

f. Entrepreneurship and small business management; 

g. International Business; 

h. Management Tourism; 

i. Financial Management; 

j. Human Resource Management; 

k. Organizational Behavior; 

l. Corporate Governance; 

m. Strategic Management; 

n. Operations Management; 

o. Change Management; 

p. Management Information Systems; 

q. Public Policy; 

r. Management Accounting; 

s. Business Law; 

t. Industrial Relations; 

u. Management of Sharia; 
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v. Green Economic; 

w. Entrepreneurship.  

4. Jurnal MEKA memiliki peran sebagai berikut:  

1. Merigisterasi kegiatan kecendikiaan; 

2. Mengarsipkan temuan hasil kegiatan kecendikiaan; 

3. Mengakui hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah; 

4. Mendiseminasikan hasil kegiatan kecendikiaan;  

5. Melindungi hasil karya peneliti. 

5. Editorial Team (Dewan Redaksi) berperan dalam merekap hasil  

penelitian para peneliti dan selanjutnya rekap hasil penelitian  

tersebut akan dipublikasi dalam bentuk terbitan dalam jurnal cetak  

maupun jurnal online. 

6. Proses artikel hingga akhirnya dipublikasi dilakukan dengan   

bantuan dari Reviewer. 

7. Reviewer adalah dosen dan/atau peneliti yang berkualifikasi sesuai  

dengan bidang ilmu yang mewakili bidang ilmu pengetahuan,  

teknologi, dan/atau seni dan telah pernah melakuakn publikasi 

ilmiah pada jurnal ilmiah.  
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BAB III 

TATA KERJA JURNAL MEKA 

 

1. EDITORIAL TEAM/ DEWAN REDAKSI 

Tim Editor merupakan individu yang kompeten sesuai bidang 

keahlian, yang dipekerjakan untuk menilai kelayakan dan 

penerbitan naskah. Tim Editor juga memiliki pekerjaan lain, yaitu 

menyunting isi naskah menjadi lebih layak untuk bisa dibaca oleh 

banyak orang setelah menjadi artikel jurnal ilmiah. 

1.1. Tim Editor/Dewan Redaksi Jurnal MEKA Politeknik  

  Kutaraja terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang  

  dengan susunan sekurang-kurangnya sebagai berikut: 

 a. Editor in Chief;  

  b. Associate Editor; dan  

  c. Layout Editor and Technical Support.  

1.2. Manuskrip-manuskrip yang disubmit ke jurnal dapat  

  ditangani sendiri oleh Editor in Chief atau ditugaskan  

  kepada Associate (Handling) Editor berdasarkan  

  pertimbangan-pertimbangan: beban penanganan  

  manuskrip; wilayah atau regional; dan/atau kelompok  

  bidang ilmu, maupun kelompok topik.  

1.3. Secara hirarki Jurnal MEKA adalah Open Journal System,  

  dalam hal ini Editor in Chief (Role: Editor) bisa melihat  

  pekerjaan penanganan manuskrip semua Associate Editor  

  (Role: Section Editor), namun sebaliknya seorang Associate  

  Editor tidak bisa melihat manuskrip yang ditangani oleh  

  Editor in Chief maupun Associate Editor lainnya. 

1.4. Dalam hal proses peer-review, Editor in Chief atau Associate  

  Editor biasanya akan mengundang anggota Editorial Board  

  untuk mereview manuskrip, atau mengundang anggota  

  Peer-Reviewers baru untuk mereview manuskrip tersebut.  

 1.5. Jika calon Peer-Reviewer tersebut menolak undangan  

  mereview, biasanya bersedia memberikan saran alternatif  
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  calon Reviewer lainnya yang berasal dari koleganya. Calon  

  Peer-Reviewer suatu manuskrip juga dapat dipilih dari salah  

  satu penulis dari artikel yang dirujuk atau paling banyak  

  dirujuk oleh manuskrip tersebut di bagian Daftar Pustaka. 

1.6. Peer-Reviewers yang diundang dan sudah melakukan  

  proses review manuskrip dan memberikan rekomendasi,  

  seharusnya langsung diberikan Ucapan Terima Kasih  

  (Acknowledgement) (sudah tersedia fasilitasnya di Open  

  Journal System) dalam bentuk email.  

1.7. Ucapan terima kasih kepada Reviewer ini perlu dilampiri file  

  PDF Sertifikat Reviewer (dapat berbasis bulanan atau setiap  

  kali melakukan review).  

1.8. Peer-Reviewer yang sudah melakukan review sebaiknya  

  ditambahkan ke dalam halaman website List of Peer- 

  Reviewers (kecuali review dilakukan oleh anggota Editorial  

  Board, tidak perlu ditampilkan di List of Peer-Reviewers). 

 

2. TUGAS PENGELOLA JURNAL MEKA 

2.1 Editor in Chief   

2.1.1. Editor in Chief merupakan seseorang yang menjabat  

   sebagai ketua pada Pusat Publikasi Ilmiah Jurnal  

   MEKA Politeknik Kutaraja dan bertanggung jawab  

   kepada Direktur Politeknik Kutaraja melalui Pusat  

   Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.   

2.1.2. Editor in Chief bertanggung jawab penuh dan  

   membuat kebijakan terhadap pengelolaan jurnal,  

   mulai dari penerimaan naskah/artikel jurnal, proses  

   penyuntingan dan/atau seleksi naskah serta proses  

   publikasi.  

2.1.3. Editor in Chief memiliki peran dan tugas utama  

   adalah sebagai berikut:   

   2.1.3.1. Menjamin tersedianya kecukupan jumlah  
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    manuskrip dengan kualitas yang baik  

    untuk menjaga kesinambungan jadwal  

    penerbitan berkala jurnal. Jika persediaan  

    manuskrip tidak cukup, Editor in Chief  

    harus berkomunikasi dengan Tim Editor  

    untuk menjaring manuskrip lebih banyak  

    lagi, bisa juga berdasarkan pertimbangan  

    geografis asal Tim Editor, atau  

    pertimbangan lainnya.  

   2.1.3.2. Menjamin kesesuaian dan kecukupan  

    artikel terhadap fokus dan skop jurnal dan  

    menentukan kebijakan perlu dan tidaknya  

    Call for Papers ke calon penulis atau perlu  

    dan tidaknya adanya Special Issue atau  

    Thematic Issue.   

   2.1.3.3. Menyeleksi dan menentukan Editorial  

    Board sesuai kebutuhan dan kecukupan  

    jika diperlukan.  

   2.1.3.4. Ketua Editor/Editor in Chief selalu  

    berkoordinasi dengan Tim Editor lainnya  

    tentang perkembangan dan pengembangan  

    jurnal secara berkesinambungan. Idealnya,  

    jurnal sebaiknya ada pertemuan tahunan  

    Ketua Editor, Tim Editor, Associate Editor  

    dan Editorial Board atau dapat juga secara  

    informal atau dapat juga diskusi secara  

    daring tanpa tatap muka, untuk  

    membicarakan tentang perkembangan dan  

    pengembangan jurnal.  

   2.1.3.5. Ketua Editor dan Editor Team bertugas  

    memberikan saran-saran untuk  

    pengembangan jurnal berdasarkan update  
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    kinerja jurnal secara berkesinambungan  

    kepada Direktur melalui Kepala Pusat  

    Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  

    Politeknik Kuttaraja.  

   2.1.3.6. Memberi pertimbangan-pertimbangan  

    tentang perlunya iklan, reprint, cetak, atau  

    lainnya yang dapat menghasilkan Revenue  

    Generating Activities (RGA) bagi jurnal.

    2.1.3.7. Mempromosikan jurnal kepada kolega dan  

    teman-teman dalam bidang ilmunya. 

2.2 Associate Editor (Handling)  

2.2.1. Associate Editor merupaka seseorang yang memiliki  

   kepakaran tertentu dalam section editor dan bekerja  

   sama dengan Editor in Chief serta mendukung  

   keputusan dan membantu strategi dalam Jurnal. 

2.2.2. Associate Editor memiliki peran dan tugas utama  

   adalah sebagai berikut:   

   2.2.2.1. Menerima tugas dari Editor in Chief untuk  

    menangani manuskrip yang sudah  

    diperiksa kesesuaian skop dan format  

    penulisannya oleh Tim Editorial.  

   2.2.2.2. Mencari calon Peer-Reviewers yang sesuai  

    dengan topik manuskrip yang ditugaskan  

    serta mengundangnya dan  

    menugaskannya.   

   2.2.2.3. Memeriksa secara kontinyu apakah  

    manuskrip-manuskrip yang ditugaskan  

    kepada Associate Editor sudah  

    direview oleh Peer-Reviewers yang  

    diundang, jika Reviewer belum  

    mengembalikan komentar sesuai dengan  

    rentang waktu yang ditugaskan dapat  
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    dilakukan pengingatan ulang (Reminder). 

   2.2.2.4. Jika Peer-Reviewers sudah mengembalikan  

    komentar dan rekomendasinya, dan  

    menurut Associate Editor sudah cukup  

    untuk diberikan keputusan (sementara  

    atau akhir), maka Associate Editor segera  

    memutuskan (sementara) manuskrip  

    tersebut, apakah ditolak atau perlu revisi  

    major atau revisi minor atau diterima. 

   2.2.2.5. Jika keputusan Revisi Minor (OJS: Revision  

    Required), maka submit revisi dari penulis  

    cukup diperiksa oleh Associate Editor  

    tanpa dikembalikan ke Peer-Reviewers  

    (kecuali dalam hal khusus ada keraguan  

    sehingga perlu pertimbangan lagi).  

   2.2.2.6. Jika keputusan Revisi Major (OJS:  

    Resubmit for Review), maka submit revisi  

    dari penulis perlu ditelaah lagi oleh Per- 

    Reviewers (secara teknis: pilih file  

    manuskrip dari penulis, dipindahkan ke  

    proses review Ronde Kedua, dan dilakukan  

    undangan mereview lagi (dengan Reviewer  

    yang sama dengan Ronde Pertama, atau  

    boleh juga jika terpaksa berganti), dan  

    penulis harus merevisi lagi sesuai  

    komentar Ronde Kedua).  

   2.2.2.7. Jika perbaikan-perbaikan manuskrip dari  

    penulis sudah cukup baik dan sesuai,  

    maka Associate Editor merekomendasikan  

    kepada Editor in Chief untuk  

    membuat atau memilih keputusan akhir,  

    apakah diterima (Accepted) atau ditolak  
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    (Decline atau Reject). Kemudian Editor in  

    Chief memberikan notifikasi  

    Acceptance (LOA)/Rejection Letter kepada  

    penulis.  

   2.2.2.8. Dalam hal-hal tertentu, Associate  

    Editor dapat meminta saran atau  

    berdiskusi dengan Editor in Chief dan/atau  

    terkait keputusan terhadap suatu  

    manuskrip. 

2.3 Layout Editor and Technical Support  

Layout Editor and Technical Support bertanggung jawab 

terhadap pengaturan tampilan jurnal yang akan diterbitkan, 

seperti tata letak, pengaturan format gambar, dan konversi 

format artikel, serta pengelolaan situs website jurnal.  

2.4 Administrator Situs (Site Administrator)  

Administrator bertanggung jawab terhadap proses instalasi 

OJS, pengaturan server , serta menambahkan jurnal baru. 

Administrator jurnal MEKA hanya dijalankan oleh satu 

orang saja yang ditugaskan oleh Editor in Chief.  

2.5 Penulis (Author)  

Penulis dapat langsung mengirimkan artikel melalui proses 

unggah dokumen. Penulis juga dapat melacak sampai 

dimana proses penerbitan artikelnya dengan mengikuti 

kaidah penulisan sesuai dengan template jurnal yang 

disediakan dan mengikuti aturan/etika kepenulisan ilmiah 

lainnya. 

2.6 Pembaca (Reader)  

Pembaca (Reader) adalah individu, institusi dan/atau 

semua orang yang dapat membaca artikel yang diterbitkan 

oleh Jurnal MEKA. Namun demikian, pengelola jurnal juga 

dapat membatasi hak untuk membaca dan mengunduh 

artikel sesuai dengan kebijakan pengelolaan jurnal 
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2.7 Mitra Bestari (Reviewer)  

Mitra Bestari (Reviewer) merupakan pakar yang dipilih oleh 

Editor in Chief dan ditetapkan oleh Direktur Politeknik 

Kutaraja, yang bertugas memeriksa keabsahan dan kualitas 

isi artikel berdasarkan pada kebijakan dan aturan yang 

telah ditetapkan.  

 

3. TAHAPAN DALAM MENGELOLA JURNA  

Adapun tahapan-tahapan pengelolaan Jurnal MEKA adalabh 

sebagai berikut:  

3.1. Pengiriman naskah;  

3.2. Review naskah;  

3.3. Proses editing;  

3.4. Pengelolaan terbitan; dan  

3.5. Publikasi naskah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author 

Pengiriman Naskah Accepted Rejected 

Review Naskah 

Manage/Process 

Editing 

Publikasi 

Naskah 
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BAB IV 

PANDUAN MANUSKRIP/NASKAH 

 

1. PENERIMAAN MANUSKRIP/NASKAH  

1.1. Penerimaan manuskrip/naskah Jurnal MEKA, apabila  

   memenuhi persyaratan yang tertera pada Author Guidelines  

   dan/atau template naskah yang telah ditetapkan.  

1.2. Jika naskah yang diterima mempunyai kebaruan yang  

   tinggi tetapi tidak mengikuti panduan penulisan, maka  

   naskah bisa dikembalikan dan meminta penulis untuk  

   menyesuaikan dengan panduan penulisan yang ada, dan  

   jika naskah yang diterima tidak sesuai dengan ruang  

   lingkup jurnal, Editor dapat memberi saran kepada penulis  

   untuk mengirim naskahnya pada jurnal yang lebih sesuai  

   ruang lingkupnya.  

 

2. PENOLAKAN MANUSKRIP/NASKAH  

Penolakan manuskrip/naskah bila terjadi hal-hal berikut ini: 

2.1. Isi manuskrip di luar fokus dan skop jurnal.  

2.2. Isi manuskrip tidak lengkap, misalnya kurang abstrak, kata  

   kunci, informasi penulis, dan/atau gambar-gambar dan  

   tabel-tabel.  

2.3. Aspek kebahasaan (Inggris/Indonesia) sangat tidak standar  

   baku, sehingga manuskrip menjadi bermakna ambigu atau  

   membingungkan.  

2.4. Isi manuskrip hanya mengulang-ulang eksperimen  

   sebelumnya yang sudah dipublikasi di jurnal  

   lain/sebelumnya dan tidak ada penambahan data- 

   data/variabel baru, atau data-data yang disajikan tidak  

   mencukupi, atau tidak ada kebaruan (novelty) dari artikel. 

2.5. Isi manuskrip mengandung isi penelitian yang bersifat  

   sudah out of date.  
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2.6. Isi manuskrip tidak memenuhi syarat minimum (substansi  

   isi) yang persyaratkan di Author Guidelines.  

2.7. Isi manuskrip mengandung data-data yang diragukan  

   tentang pemenuhan ketentuan etika Publikasi (falsifikasi,  

   fabrikasi, plagiasi).  

2.8. Metode yang digunakan sumbernya tidak jelas dan tidak  

   relevan (out of date).  

2.9. Penggunaan pustaka primer dan mutakhir yang kurang. 

 

3. TEMPLATE MANUSKRIP/NASKAH  

Adapun template manuskrip/naskah Jurnal MEKA terlampir yang 

merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari Standar 

Operasional Prosedur ini.  

 

4. KETENTUAN DAN KRITERIA NASKAH 

7.1. Naskah berbahasa Indonesia atau berbahasa inggris. 

7.2. Naskah belum pernah dimuat/diterbitkan pada media lain. 

7.3. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang: 

kebijakan, penelitian, pemikiran, review konsep/teori, resensi 

buku baru dan informasi lain yang berkaitan dengan 

permasalahan bidang teknologi informasi. 

7.4. Naskah harus diserahkan secara online melalui situs web jurnal. 

Penulis harus log in untuk menyerahkan naskah.  Untuk 

panduan penyerahan naskah lihat di menu online submission. 

Pendaftaran online tidak dipungut biaya. 

7.5. Panjang naskah antara 6 sampai 10 halaman A4 (210 x 297 mm) 

dengan format naskah sesuai template yang disediakan, 

termasuk di dalamnya gambar, tabel, tidak mengandung 

apendiks. Naskah ditulis menggunakan Microsoft Word 

(.doc/.docx) dengan batas atas = 3 cm; bawah = 3 cm; kiri = 3 cm; 

kanan = 2.5 cm. 

7.6. Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, Kata 

Kunci dan Abstract, harus dituliskan dalam Bahasa Indonesia 

dan Inggris, maksimal 5 kata kunci. 



 

SOP Pengelolaan Jurnal MEKA  | 16  
 

7.7. Jumlah kata pada judul maksimal 14 kata dengan ketentuan: 

Tipe huruf Poppins dan ukuran huruf 14, spasi tunggal, rata 

tengah, cetak tebal (Bold) dan spacing after 12 pt. Apabila judul 

terlalu panjang, editor berhak mengedit judul tanpa mengubah 

makna judul, tanpa persetujuan penulis naskah, ketika naskah 

akan naik cetak. 

7.8. Penulisan judul artikel disarankan menggunakan Bahasa 

Indonesia yang sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). 

Apabila terdapat kata-kata dalam Bahasa Inggris, ditulis dengan 

format miring (Italic). 

7.9. Nama penulis menggunakan jenis huruf Poppins, 10 pt. Jika ada 

lebih dari satu penulis dipisahkan dengan tanda koma dan ditulis 

angka1 jika penulis pertama, angka2 jika penulis kedua, dst. 

7.10. Sertakan asal institusi, alamat, serta email penulis (ikuti sesuai 

template). 

7.11. Artikel dimulai dengan Abstract. Tulis abstrak bahasa Indonesia 

di sini, dengan font calibri body 10 (1 spasi). Isi abstrak harus 

memuat latar belakang, tujuan, metode, hasil kajian/penelitian, 

dan kesimpulan. Abstrak ditulis satu paragraf, tanpa 

bullet/numbering, tanpa kutipan, tanpa sumber referensi, dan 

tanpa footnote. Jumlah kata dalam abstrak antara 150 sampai 

300 kata. Untuk naskah yang ditulis dengan bahasa Indonesia, 

abstrak bahasa Inggris diletakkan di atas abstrak bahasa 

Indonesia dan sebaliknya. 

7.12. Kata Kunci mengandung empat hingga lima kata, dipisahkan 

dengan koma, rata kanan-kiri, huruf calibri (body) 11 pt, dan 

spasi tunggal. Kata kunci dipilih secara cermat, sehingga mampu 

mencerminkan konsep yang dikandung artikel dan membantu 

peningkatan sitasi.  

 

7.13. Isi naskah harus mengikuti kaidah berikut:  

4.13.1.  PENDAHULUAN (Calibri 14)    

   Isi pendahuluan ditulis dengan font Calibri 12 (1,15  

   spasi). Pendahuluan terdiri dari 800-1000 kata.  
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   Pendahuluan berisi apa, siapa, mengapa, bagaimana,  

   kapan, dan di mana kajian/penelitian dilakukan, serta  

   didukung dengan literatur/teori yang relevan. Isi  

   pendahuluan menekankan pada latar belakang,  

   urgensi, keunikan, tujuan, dan permasalahan  

   penelitian yang akan dikaji lebih lanjut oleh  

   penulis/peneliti. Keunikan yang dimaksud adanya  

   perbedaan atau kekhasan penelitian yang sedang  

   dilakukan dengan penelitian  

   lain yang sudah dilakukan sebelumnya. Cantumkan  

   juga state of the art pada bagian ini.     

4.13.2  TINJAUAN PUSTAKA (Calibri 14)   

   Tinjauan pustaka dapat dibuat sub-judul atau  

   berupa paragraf. Tinjauan pustaka terdiri dari  

   800-1500 kata. Sub-judul dalam tinjauan pustaka  

   ditulis dengan font Calibri 12,5, dan isinya  

   menggunakan font Calibri 12 (1,15 spasi). Isikan  

   setidaknya dua bagian (sub-judul) tinjauan  

   pustaka yang mencakup teori dan pendapat ilmiah  

   yang relevan dengan pokok permasalahan.  

   Tinjauan pustaka berupa literatur review  

   dan/atau penelitian sejenis yang relevan dengan  

   penelitian ini. Penggunaan sumber rujukan yang  

   menjadi bahan acuan pengutipan naskah memiliki  

   informasi mutakhir (maksimal 10 tahun terakhir)  

   dan bersumber dari literatur primer. Penggunaan  

   literatur lebih dari 10 tahun diperkenankan jika  

   pembahasan mengenai sejarah atau  

   perkembangan dari topik yang dikaji.   

   Hindari pengutipan sumber rujukan sekunder (X,  

   2015 dalam Y, 2019). Pengutipan sumber rujukan  

   harus mengarah langsung pada sumber utama.  
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4.13.3.  METODE (Calibri 14)   

   Isi metode ditulis dengan font Calibri 12 (1,15  

   spasi). Metode terdiri dari 500-700 kata. Metode  

   merupakan teknik pengumpulan, pengolahan, dan  

   analisis data. Isi metode mencakup sumber data,  

   waktu pengambilan data, populasi dan sampel  

   atau informan, penyajian data, dan teknik analisis  

   data. Metode ini menentukan ketajaman hasil  

   analisis data di bagian hasil dan pembahasan  

   penelitian. Isi metode ini disusun dalam bentuk  

   paragraf, tidak lebih dari tiga paragraf.  

 4.13.4. HASIL DAN PEMBAHASAN (Calibri 14)  

   Hasil dan pembahasan sebaiknya disusun dalam sub- 

   judul bahasan yang berbeda/dipisahkan. Hasil dan  

   pembahasan terdiri dari 2500-3000 kata. Sub-judul  

   dalam hasil dan pembahasan ditulis dengan font  

   Colibri 12,5, dan isinya font Colibri 11 (1,15 spasi).  

   Hasil bukan berupa data mentah, tetapi data yang  

   sudah diolah dan diinterpretasikan, baik berupa  

   kutipan wawancara, tabel, grafik, bagan, sketsa,  

   maupun foto yang dipadukan dengan teori yang  

   relevan. Sedangkan pembahasan merupakan hasil  

   analisis data berdasarkan teori yang relevan. Isi hasil  

   dan pembahasan harus menjawab permasalahan  

   penelitian dan menemukan analisis yang tepat untuk  

   solusi/memberikan dampak positif bagi  

   pengembangan iptek di masyarakat.   

   4.13.4.1. Penulisan judul tabel dan isi tabel  

    menggunakan Font Calibri 11, center, dan 1  

    spasi.   

   4.13.4.2. Judul tabel ditulis di atas tabel dan  

     disusun berurutan dalam satu naskah,  

    misalnya Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3,  

    dst.    
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    Apabila mengutip tabel dari  

     bacaan/ referensi lain, harus dicantumkan  

     sumbernya.  

   4.13.4.3. Judul gambar (Calibri 11, center) dan  

    ditulis di bawah gambar. Objek lain yang  

    termasuk gambar antara lain grafik, bagan,  

    sketsa, dan foto. Objek gambar harus  

    dalam resolusi tinggi dan tidak pecah.  

   4.13.4.4. Judul gambar disusun berurutan dalam  

    satu naskah, misalnya Gambar 1, Gambar  

    2, Gambar 3, dst. Apabila mengutip gambar  

    dari bacaan/referensi lain, harus  

    dicantumkan sumbernya (contoh lihat  

    pedoman template naskah).  

   4.13.4.5. Kalimat dari transkrip wawancara  

    menggunakan kutipan yang  

    mencantumkan nama alias dari  

    narasumber, tanggal, bulan, dan tahun  

    dilakukan wawancara (jika menggunakan  

    metode kualitatif). Contoh kutipan  

    wawancara:  

    “Waktu Tsunami Aceh saya ikut tenggelam  

    dalam air bah tersebut kemudian terseret  

    arus hingga 20 km” (Ahmad, wawancara,  

    20 Desember, 2022).  

 4.13.5. KESIMPULAN (Calibri 14)   

   Isi kesimpulan ditulis dengan font Colibri 12 (1,15  

   spasi). Kesimpulan terdiri dari 400-700 kata.  

   Penarikan kesimpulan bukan pengulangan hasil  

   dan pembahasan melainkan jawaban/temuan dari  

   pertanyaan penelitian. Isi kesimpulan tidak  

   disertai teori/kutipan. Kesimpulan menekankan  

   pada informasi dampak penelitian, manfaat, dan  

   rekomendasi penelitian.  
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4.13.6.  UCAPAN TERIMAKASIH (Calibri 14)  

   Ucapan terimakasih bersifat optional (tidak wajib),  

   ditulis satu paragraf dengan font Calibri 12 (1,15 spasi). 

4.13.7.  DAFTAR PUSTAKA (Calibri 14)  

   Penulisan bahan bacaan/referensi yang menjadi daftar  

   pustaka disusun secara alfabetis dengan font Calibri 12  

   (1 spasi).   

   4.13.7.1. Sumber rujukan yang dikutip di tubuh  

     naskah harus ada di daftar pustaka, begitu  

    juga sebaliknya.   

   4.13.7.2. Format penulisan daftar pustaka mengacu  

    pada American Psychological Association  

    (APA) style versi 7.   

   4.13.7.3. Penulisan kutipan dan daftar pustaka  

    naskah diwajibkan menggunakan aplikasi  

    reference manager (Mendeley).   

   4.13.7.4. Jumlah bahan bacaan yang dijadikan  

    daftar pustaka minimal 10 judul (80%  

    referensi primer dan 20% referensi  

    sekunder).   

   4.13.7.5. Referensi primer terdiri atas jurnal,  

    prosiding/makalah, laporan penelitian,  

    skripsi, tesis, disertasi, paten, standar, dan  

    dokumen sejarah; sedangkan referensi  

    sekunder, mencakup buku umum dan  

    sumber informasi ilmiah di internet.  

   4.13.7.6. Penggunaan sumber rujukan yang menjadi  

    bahan acuan pengutipan naskah memiliki  

    informasi mutakhir (maksimal 10 tahun  

    terakhir) dan bersumber dari literatur  

    primer.   

   4.13.7.8. Penggunaan literatur lebih dari 10 tahun  

    diperkenankan jika pembahasan mengenai  

    sejarah atau perkembangan dari topik yang  

    dikaji.   

https://www.mendeley.com/
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     Contoh:  

    Mirnawati. (2020). Analisis kinerja  

      Manajemen Bank Aceh Syariah  

      Tahun 2022 Cabang Banda  

      Aceh. MEKA: Jurnal  

      Manajemen, Ekonomi,  

      Keuangan, dan Akuntansi, 3(2),  

      666-641. (link jurnal).  
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BAB V 

INDIKATOR DAN SPESIFIKASI PELANGGARAN PUBLIKASI 

Berikut ini merupakan indikator dan spesifikasi pelanggaran publikasi 

yang terjadi khususnya dalam jurnal ilmiah yang dikelompokkan 

menjadi enam ragam penyimpangan: 

1.1. Fabrikasi  

Fabrikasi merupakan pembuatan data dan/atau informasi palsu 

penelitian ke dalam Karya Ilmiah, Istilah singkat: “Membuat untuk 

menipu”. Tujuan fabrikasi adalah (untuk mendukung klaim, 

hipotesis, atau data lainnya agar) menguntungkan pihak yang 

tidak berhak dan/atau merugikan pihak yang berhak. Fabrikasi 

terjadi pada saat pelaporan atau penyampaian hasil penelitian 

dalam publikasi. Fabrikasi meliputi perilaku melaporkan, 

membuat, menciptakan, merekayasa, dan/atau menambahkan. 

1.2. Falsifikasi  

Falsifikasi merupakan perekayasaan data dan/atau informasi 

penelitian secara tidak sah ke dalam Karya Ilmiah. Istilah singkat: 

“Mengubah untuk menipu”, data dan/atau informasi yang 

disajikan tidak sesuai dengan kebenaran/kenyataan (pelanggaran 

kebenaran), pada tahap proses penelitian: objek falsifikasi 

mencakup kegiatan memanipulasi alat/instrumen, materi, 

dan/atau proses penelitian termasuk memalsukan, dan/atau 

menghilangkan, mengubah. 

1.3. Plagiat  

Plagiat merupakan perbuatan:   

1.3.1. Merujuk dan/atau mengutip frasa dan/atau kalimat yang  

   bersifat tidak umum tanpa menyebutkan sumber karya  

   sendiri atau orang lain dalam catatan kutipan dan/atau  

   tanpa menyatakan sumber sesuai dengan pengacuan  

   dan/atau pengutipan dalam tata tulis ilmiah;  

 1.3.2. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan,  
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   data, dan/atau teori tanpa menyatakan sumber karya  

   sendiri atau orang lain sesuai dengan pengacuan dan/atau  

   pengutipan dalam tata tulis ilmiah;   

1.3.3. Merumuskan dengan kalimat sendiri dari sumber kalimat,  

   data, atau teori tanpa menyatakan sumber karya sendiri  

   atau orang lain sesuai dengan pengacuan dan/atau  

   pengutipan tata tulis ilmiah;  

1.3.4. Menerjemahkan tulisan dari suatu sumber karya sendiri  

   atau orang lain secara keseluruhan atau sebagian yang  

   diakui sebagai karya ilmiahnya; dan/atau mengakui suatu  

   karya yang dihasilkan oleh pihak lain sebagai karya  

   ilmiahnya. 

1.4. Kepengarangan   

Kepengarangan yang tidak sah merupakan perbuatan:   

1.4.1. menggabungkan diri secara sukarela atau dengan paksaan  

   sebagai pengarang bersama tanpa berkonstribusi dalam  

   karya ilmiah yang dipublikasikan;   

1.4.2. menghilangkan nama seseorang yang berkontribusi dalam  

   karya ilmiah yang dipublikasikan; dan/atau  

1.4.3. menyuruh orang lain untuk membuat karya ilmiah sebagai  

   karya ilmiahnya tanpa ada kontribusi; Kontribusi dapat  

   berupa gagasan, pendapat, atau peran aktif yang  

   berhubungan dengan bidang keilmuan dan dapat  

   dibuktikan.   

1.4.4. Istilah singkat dari Kepengarangan yang tidak sah adalah  

   Menambah atau mengurangi nama pengarang secara tidak  

   etis. 

1.5. Konflik kepentingan   

Konflik kepentingan merupakan perbuatan menghasilkan karya 

ilmiah mengikuti keinginan pihak yang memberi atau mendapat 

keuntungan tanpa melakukan penelitian sesuai dengan kaidah 

dan etika ilmiah. “Kompromi atau penyimpangan dari netralitas”.  
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1.5.1. Konflik kepentingan dapat terjadi sebelum dan selama riset  

   maupun dalam penulisan laporan.   

1.5.2. Pelanggaran yang terjadi sebelum dan selama riset dapat  

   melibatkan pendanaan riset yang hasilnya sudah dipesan  

   sejak awal.   

1.5.3. Pelanggaran yang terjadi pada saat penyusunan laporan  

   dapat berupa penggunaan “referensi pesanan”.  

1.5.4. Konflik kepentingan terjadi dalam bentuk menyangkal atau  

   setidaknya tidak mengakui penerimaan bantuan,  

   keuntungan atau potensi keuntungan, dalam proses  

   pelaksanaan penelitian atau penyusunan naskah  

   publikasi. 

1.6. Pengajuan jamak  

Pengajuan jamak merupakan perbuatan mengajukan naskah 

karya ilmiah yang sama dan diterbitkan pada lebih dari satu jurnal 

dan/atau penerbit.   

1.6.1. Istilah umum: “Publikasi berulang atas satu artikel yang  

   sama”, “Manipulasi agar jumlah artikel banyak”.  

1.6.2. Pelanggaran ini terjadi ketika penulis menyerahkan satu  

   naskah yang sama kepada beberapa editor jurnal yang  

   berbeda secara bersamaan atau menyerahkan naskah  

   yang telah diterbitkan kepada beberapa editor jurnal lain.  

1.6.3. Pelanggaran ini juga meliputi penyerahan naskah yang  

   diubah judul atau ditulis ulang tetapi memiliki kesamaan  

   isi secara masif dan mendasar. 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Standar Operasional Prosedur ini 

akan diatur lebih lanjut dalam aturan tersendiri menurut 

kebutuhan. 

2. Editor in Chief berkewenangan mengusulkan kebijakan-kebijakan 

terhadap pengelolaan Jurnal MEKA kepada Direktur Politeknik 

Kutaraja. 

3. Manuskrip dan/atau naskah yang telah dikirim oleh penulis ke 

Jurnal MEKA dan telah mendapatkan Letter of Accepteance (LOA) 

sebelum SOP ini ditetapkan tetap akan diterbitkan pada Jurnal 

MEKA dengan catatan wajib disesuaikan menurut ketentuan SOP ini 

oleh Editor in Chief. 

4.  Letter of Accepteance (LOA) adalah surat sebagai tanda diterimanya 

manuskrip/naskah yang dikirim penulis ke Jurnal MEKA untuk 

diterbitkan dan untuk menghindari publikasi ganda. 

5. Letter of Accepteance (LOA) diterbitkan oleh Editor in Chief kepada 

pengirim manuskrip/naskah. 

6. Author Fees (biaya penulis) terdiri dari:   

6.1. Article Submission;  

6.2. Fast-Track Review;  

6.3. Article Publication.  

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penulis akan ditetapkan 

terpisah dalam Keputusan Direktur Politeknik Kutaraja atas usulan 

Editor in Chief. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN  : SK-084/KTR-BNA/XII/2022 

Tentang : Penetapan Standar Operasional  

   Prosedur Pengelolaan Jurnal  

   Manajemen, Ekonomi, Keuangan,  

   dan Akuntansi Politeknik Kutaraja 

Bagian : Format Template Jurnal MEKA 



MEKA : Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi  
Vol. 4, No. 1, Mei 2023, pp. 719-724 
ISSN 2686-1372 (Print); ISSN 2686-4363 (Online) 
Banda Aceh - Indonesia  
 

Nama penulis 1 (Tahun naskah) | Page 719 

 

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN PENERIAMAAN KAS PADA 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (APBA) TAHUN 

2019-2021 (Poppins, center, bold 14 pt.)   
 

 

Penulis1, Penulis2, Penulis3, Penulis4, Penulis5 (Times New Roman 10 pt spasi 1) 
1Afliasi Penulis Pertama Fakultas/Universitas, Kota, Negara (Poppins, 8 pt spasi 1) 
2Manajemen Keuangan Sektor Publik, Politeknik Kutaraja, Banda Aceh, Indonesia 

 
Korespodensi: 1 Email penulis pertama, dan seterusnya (Poppins, 9 pt spasi 1) 

 

 

 

Keywords:  ABSTRACT (Calibri, 12 pt) 

First keyword 
Second keyword 
Third keyword 
Fourth keyword 
Fifth keyword 
 
(kata kunci 3-5) 

 Write the English abstract here, with the font Colibri 10 (1 space). The 
contents of the abstract include the background, objectives, methods, 
results of the study/research, and conclusions. The abstract is written in 
one paragraph, no bullets/numbering, no citations, no reference sources, 
and no footnotes. The number of words in the abstract is 150 to 300 words. 
For manuscripts written in Indonesian, the English abstract is placed above 
the Indonesian abstract and vice versa. 

 

 ABSTRAK (Calibri, 12 pt) 

 Tulis abstrak bahasa Indonesia di sini, dengan font Calibri 10 (1 spasi). Isi 
abstrak harus memuat latar belakang, tujuan, metode, hasil 
kajian/penelitian, dan kesimpulan. Abstrak ditulis satu paragraf, tanpa 
bullet/numbering, tanpa kutipan, tanpa sumber referensi, dan tanpa 
footnote. Jumlah kata dalam abstrak antara 150 sampai 300 kata. Untuk 
naskah yang ditulis dengan bahasa Indonesia, abstrak bahasa Inggris 
diletakkan di atas abstrak bahasa Indonesia dan sebaliknya. 
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1. PENDAHULUAN (Calibri 14) 

Isi pendahuluan ditulis dengan font Calibri 12 (1,15 spasi). Pendahuluan terdiri dari 

800-1000 kata. Pendahuluan berisi apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di 

mana kajian/penelitian dilakukan, serta didukung dengan literatur/teori yang relevan. 

Isi pendahuluan menekankan pada latar belakang, urgensi, keunikan, tujuan, dan 

permasalahan penelitian yang akan dikaji lebih lanjut oleh penulis/peneliti. Keunikan 

yang dimaksud adanya perbedaan atau kekhasan penelitian yang sedang dilakukan 

dengan penelitian lain yang sudah dilakukan sebelumnya. Cantumkan juga state of the 

art pada bagian ini.  

 

2. TINJAUAN PUSTAKA (Calibri 14) 

Tinjauan pustaka dapat dibuat sub-judul atau berupa paragraf. Tinjauan pustaka terdiri 

dari 800-1500 kata. Sub-judul dalam tinjauan pustaka ditulis dengan font Calibri 12,5, 

dan isinya menggunakan font Calibri 12 (1,15 spasi). Isikan setidaknya dua bagian (sub-

judul) tinjauan pustaka yang mencakup teori dan pendapat ilmiah yang relevan dengan 

pokok permasalahan. Tinjauan pustaka berupa literatur review dan/atau penelitian 

sejenis yang relevan dengan penelitian ini. Penggunaan sumber rujukan yang menjadi 

bahan acuan pengutipan naskah memiliki informasi mutakhir (maksimal 10 tahun 

terakhir) dan bersumber dari literatur primer. Penggunaan literatur lebih dari 10 tahun 

diperkenankan jika pembahasan mengenai sejarah atau perkembangan dari topik yang 

dikaji. Hindari pengutipan sumber rujukan sekunder (X, 2015 dalam Y, 2019). 

Pengutipan sumber rujukan harus mengarah langsung pada sumber utama.  

 

3. METODE (Calibri 14) 

Isi metode ditulis dengan font Calibri 12 (1,15 spasi). Metode terdiri dari 500-700 kata. 

Metode merupakan teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Isi metode 

mencakup sumber data, waktu pengambilan data, populasi dan sampel atau informan, 

penyajian data, dan teknik analisis data. Metode ini menentukan ketajaman hasil 

analisis data di bagian hasil dan pembahasan penelitian. Isi metode ini disusun dalam 

bentuk paragraf, tidak lebih dari tiga paragraf. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN (Calibri 14) 

Hasil dan pembahasan sebaiknya disusun dalam sub-judul bahasan yang 

berbeda/dipisahkan. Hasil dan pembahasan terdiri dari 2500-3000 kata. Sub-judul 

dalam hasil dan pembahasan ditulis dengan font Colibri 12,5, dan isinya font Colibri 11 

(1,15 spasi). Hasil bukan berupa data mentah, tetapi data yang sudah diolah dan 

diinterpretasikan, baik berupa kutipan wawancara, tabel, grafik, bagan, sketsa, 

maupun foto yang dipadukan dengan teori yang relevan. Sedangkan pembahasan 

merupakan hasil analisis data berdasarkan teori yang relevan. Isi hasil dan pembahasan 
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harus menjawab permasalahan penelitian dan menemukan analisis yang tepat untuk 

solusi/memberikan dampak positif bagi pengembangan iptek di masyarakat. 

Penulisan judul tabel dan isi tabel menggunakan Font  Calibri 11, center, dan 1 

spasi. Judul tabel ditulis di atas tabel dan disusun berurutan dalam satu naskah, 

misalnya Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dst.  Apabila mengutip tabel dari bacaan/ referensi 

lain, harus dicantumkan sumbernya. 

 

Tabel 1. Judul tabel harus ditulis secara jelas dan tampilan beresolusi tinggi 

No. Keterangan Keterangan Keterangan 

1 Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx 

2 Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx 

3 Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx 

4 Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx 

     Sumber: Tulis sumber data (2022) 

 

Judul gambar (Calibri 11, center) dan ditulis di bawah gambar. Objek lain yang 

termasuk gambar antara lain grafik, bagan, sketsa, dan foto. Objek gambar harus 

dalam resolusi tinggi dan tidak pecah. Judul gambar disusun berurutan dalam satu 

naskah, misalnya Gambar 1, Gambar 2, Gambar 3, dst. Apabila mengutip gambar dari 

bacaan/referensi lain, harus dicantumkan sumbernya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Mesjid Raya Baiturrahman Aceh  

Sumber: Dokumentasi Humas Politeknik Kutaraja (2022) 
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Kalimat dari transkrip wawancara menggunakan kutipan yang mencantumkan 

nama alias dari narasumber, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan wawancara (jika 

menggunakan metode kualitatif). Contoh kutipan wawancara: 

“Waktu Tsunami Aceh saya ikut tenggelam dalam air bah tersebut 

kemudian terseret arus hingga 20 km” 

(Ahmad, wawancara, 20 Desember, 2022) 
 

5. KESIMPULAN (Calibri 14) 

Isi kesimpulan ditulis dengan font Colibri 12 (1,15 spasi). Kesimpulan terdiri dari 400-

700 kata. Penarikan kesimpulan bukan pengulangan hasil dan pembahasan melainkan 

jawaban/temuan dari pertanyaan penelitian. Isi kesimpulan tidak disertai 

teori/kutipan. Kesimpulan menekankan pada informasi dampak penelitian, manfaat, 

dan rekomendasi penelitian. 

 

6. UCAPAN TERIMAKASIH (Calibri 14) 

Ucapan terimakasih bersifat optional (tidak wajib), ditulis satu paragraf dengan font 

Calibri 12 (1,15 spasi).  

 

 

DAFTAR PUSTAKA (Calibri 14) 

Penulisan bahan bacaan/referensi yang menjadi daftar pustaka disusun secara alfabetis 

dengan font Calibri 12 (1 spasi). Sumber rujukan yang dikutip di tubuh naskah harus ada di 

daftar pustaka, begitu juga sebaliknya. Format penulisan daftar pustaka mengacu pada 

American Psychological Association (APA) style versi 7. Penulisan kutipan dan daftar 

pustaka naskah diwajibkan menggunakan aplikasi reference manager (Mendeley). Jumlah 

bahan bacaan yang dijadikan daftar pustaka minimal 10 judul (80% referensi primer dan 

20% referensi sekunder). Referensi primer terdiri atas jurnal, prosiding/makalah, laporan 

penelitian, skripsi, tesis, disertasi, paten, standar, dan dokumen sejarah; sedangkan 

referensi sekunder, mencakup buku umum dan sumber informasi ilmiah di internet. 

Penggunaan sumber rujukan yang menjadi bahan acuan pengutipan naskah memiliki 

informasi mutakhir (maksimal 10 tahun terakhir) dan bersumber dari literatur primer. 

Penggunaan literatur lebih dari 10 tahun diperkenankan jika pembahasan mengenai 

sejarah atau perkembangan dari topik yang dikaji. 

 

Contoh: 

Mirnawati. (2020). Analisis kinerja Manajemen Bank Aceh Syariah Tahun 2022 Cabang 
Banda Aceh. MEKA: Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan, dan Akuntansi, 3(2), 
666-641. https://ejurnal.poltekkutaraja.ac.id/index.php/meka/article/view/14.  

https://www.mendeley.com/
https://ejurnal.poltekkutaraja.ac.id/index.php/meka/article/view/14
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PUSAT PUBLIKASI ILMIAH POLITEKNIK KUTRAJA 

J U R N A L  M E K A  

Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi 
ISSN: 2686-4363 (Media Online) - ISSN: 2686-1372 (Media Cetak) 

 

Jl. Syiah Kuala No.10 Jambotabe, Kuta Alam, Banda Aceh, 23126. 
0651-8016378 
E-mail : jurnal.meka@poltekkutaraja.ac.id 
Website : http://ejurnal.poltekkutaraja.ac.id/index.php/meka 

Indexing by: 

 
LETTER OF ACCEPTANCE  

Nomor : LOA.-003/XII/2022 

 

Pusat Publikasi Ilmiah Politeknik Kutaraja, Jurnal MEKA (Jurnal Manajemen, Ekonomi, 
Keuangan dan Akuntansi) memberitahukan bahwa naskah/artikel Bapak/Ibu 
sebagai berikut : 

 

Judul : Produk Asuransi Syariah di Indonesia: Prospek dan 
Tantangan  

Penulis : Yulfiswandi1, Alexander2, Jeslin3, Nico Hadi4, Shinta 
Dewi5, Vivi Sonata6 

Institusi : Program Studi Ekonomi, Universitas Internasional 
Batam 

Surel (Email) : 1yulfis.wandi@uib.edu, 22041141.alexander@uib.edu, 
32041359.jeslin@uib.edu,  42041238.nico@uib.edu, 
52041358.shinta@uib.edu, 62041209.vivi@uib.edu   

Tanggal Accept : 18 Desember 2022 

 

Telah memenuhi kriteria publikasi pada Pusat Publikasi Ilmiah Politeknik Kutaraja 
Jurnal MEKA (Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi) dan kami 
terima sebagai naskah/artikel untuk Penerbitan Jurnal pada Vol. 4, No. 1, Mei 2022 
dalam versi cetak dan elektronik. 

Untuk menghindari adanya duplikasi dan pelanggaran etika publikasi ilmiah 
terbitan berkala, kami sangat mengharapkan agar nasakah/artikel tersebut tidak 
dikirimkan dan dipublikasi ke penerbit/jurnal lain. 

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan 
terima kasih. 
 

Banda Aceh, 24 Desember 2022 
Editor in Chief, 

 
 

Hasbi,S.Tr.M., C.FR. 
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