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Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa: 

Judul naskah: 

 

Bahasa Indonesia : ……………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………. 

 

Bahasa Inggris : ……………………………………………………………………………. 
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dipublikasikan melalui Jurnal Gema Teologika 

• Artikel merupakan hasil karya penulis dan bukan merupakan plagiat dari artikel orang lain baik 

sebagian maupun keseluruhan 

• Artikel tersebut belum pernah dipublikasikan dan tidak sedang diajukan untuk dimuat pada jurnal 

atau media lainnya 
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Checklist atas komponen Manuscript yang diajukan pada Gema Teologika1
 

Silakan recek artikel Saudara dan tandai  centang pada kolom cek list—hanya artikel yang sesuai dengan komponen yang 

akan diproses selanjutnya 

No Artikel detail cek list 
1 

  
  

Judul artikel Efektif mencerminkan isu terpenting dari artikel  
Specifik sekaligus mencerminkan dampak dan nilai universal temuan  
Mengundang keingintahuan pembaca  

2 Nama Penulis Lengkap, tanpa menambahkan kualifikasi, jabatan akademik dan 
pangkat. Apabila berasal dari paper akademik dalam bimbingan atau 
penugasan dosen, nama dosen terkait dicantumkan sebagai penulis 
pendamping  

3 Afiliasi Afiliasi penulis (nama lembaga, alamat, negara) ditulis lengkap, sesuai 
dengan standar penulisan nama lembaga di lembaga tersebut dan tidak 
disingkat  

4 
  

Abstrak Menggunakan 100-150 kata (lebih singkat dari pendahuluan)  
Mengindikasikan item rumusan masalah, tujuan penelitian, metode 
penelitian, temuan dan kesimpulan  

5 Kata kunci Kata terpilih mewakili hal-hal terpenting terkait artikel (topik bahasan, 
metode, hasil dan pembahasan, atau kata kunci dari simpulan)  

6 Pendahuluan Mengandung rumusan masalah yang jelas  
Mengadung kajian literature  yang komprehensif yang menunjukkan 
proses gab analysis yang baik sehingga mengindikasikan state of the art, 
kebaharuan, landasan teori yang dipakai, atau metode penelitian yang 
dipilih  
Memberi informasi yang lebih lengkap, dibanding abstrak, tentang 
rumusan masalah, tujuan artikel, metode, temuan, dan kesimpulan.  

7 Metodologi Metode penelitian menjelaskan bagaimana data diperoleh dan 
bagaimana akan diolah  

8 Isi dan 
pembahasan 

Memaparkan hasil temuan secara jelas dan sistematis.   
Pembahasan mengandung: kontra teori dan memperlihatkan 
keterbatasan, atau kebutuhan studi lebih lanjut  
Hasil temuan memiliki dampak positif bagi pengembangan dan kemajuan 
keilmuan tertentu.  

9 
  

Sistem 
referensi dan 
Daftar 
Pustaka 

 

 Mengikuti aturan pengutipan Gema Teologika. 

Berisikan lebih banyak porsi pada sumber primer dan terbaru. (10 tahun 
terakhir, diutamakan dari jurnal-jurnal akademik)  
Penulisan daftar pustaka  mengacu langsung ke Chicago Manual di link 
sbb:https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-
guide-2.html   

10 Isi dan 
pembahasan 

Artikel dan rujukan telah melakukan pengecekan dengan aplikasi 
managemen referensi terpercaya seperti Mendeley, EndNote, atau Zotero   
Panjangnya artikel tidak lebih dari 6.000 kata.  
Menggunakan istilah-istilah yang baku dan valid sesuai bidang ilmunya.   
Jika memuat tabel dan grafik, penyajian dan deskripsinya mengikuti 
kaidah ilmiah.  

11 Lain-lain Bersedia membayar publication fees   
Mengajukan pembebasan publication fees  
Memperlihatkan penghargaan dan apresiasi pada pihak lain yang 
membantu proses penelitian.   

 

 
1 Dibuat mengikuti kriteria: 

a. Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah (Jakarta: Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan-Kementerian 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018). 

b. Gema Teologika Author Guidelines 

https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html
https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html

