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PENDAHULUAN 
Berkenaan dengan kewajiban mahasiswa untuk publikasi edaran 152/E/T/2012 

tanggal 27 Januari 2012 tetang publikasi karya ilmiah. Bahwa setiap mahasiswa  

 

Berkenaan dengan kewajiban unggah karya ilmiah untuk penilaian SE DIRJEN 

DIKTI 2050/E/T/2011 tanggal 30 Desember 2011. 

Berkenaan dengan peningkatan kualitas dosen dan pembinaan karir dosen di 

Indonesia, maka Ditendik DIKTI berusaha mengatur melalui bebrapa aturan dan pedoman 

teknis. Beberapa pedoman dasar adalah Pedoman Teknik Penilaian Angka Kredit th 2009 

dan Permendikbud No 92 th 2014, PP No. 17 tahun 2010 dan pedoman penanggulangan 

plagiat, dan edaran lain yang berkaitan.  

Pada dasarnya dosen dan mahasiswa punya potensi untuk menghasilkan karya ilmiah 

yang baik. Sayangnya tidak semua dosen atau mahasiswa punya keterampilan yang baik 

dalam menuangkan dalam bentuk karya tulis dengan format tertentu. Di samping itu juga 

ada kendala bahwa beberapa dosen dan mahasiswa tidak memiliki wawasan yang baik tentang 

jurnal yang baik. 

Paparan ini bertujuan untu memberi wawasan yang benar tentang karya ilmiah 

bereputasi dan bagaimana memiliih jurnal yang tepat untuk publikasi. Banyak bagian dari 

tulisan ini diambil dari laman pak.dikti.go.id dan bebrapa pedoman serta pp dan edaran 

berkaitan serta pengalaman pribadi.  



Tulisan ini merupakan dasar dari para dosen FMIPA untuk mendapatkan arahan 

serta mendapatkan informasi yang benar. Dengan ini diharapkan banyak dosen yang segera 

menulis karya ilmiah pad ajurnal nasional terakreditasi dan artikel pada jurnal internasional 

terindeks. Apa dan bagiamana mengecek bahwa karya dosen dikategorikan terindeks atau 

bereputasi atau terkarediasi? Ini merupakan pokok kajian dalam tulisan ini. 

Beberapa kategori dan peristilahan jurnal menurut dikti 

Bereputasi, Terindeks, Terkreditasi, Tak terakreditasi 

Jurnal palsu, jurnal predator, jurnal meragukan, questionable journal 

Overlap conditions 

Jurnal yang Perlu Dipertimbangkan untuk Kelulusan atau Kenaikan Pangkat/Jabatan Dosen 

A. Jurnal Palsu Berdasarkan Surat Direktur Diktendik 

Pada tahun 2012, Direktur Diktendik mengeluarkan surat resmi tertuju pada tiga pengelola 

jurnal Nasional (JAM, Didaktika, dan Agritek. Surat-surat tersebut menginformasikan 

kepada pengelola bahwa jurnal tersebut tidak lagi dinilai untuk kenaikan pangkat/jabatan 

akademik dosen. File surat dan tampilan jurnal-jurnal tersebut dapat diunduh melalui 

halaman ‘Ketentuan PAK’ atau klik disini. 

B. Jurnal Nasional tidak Terakreditasi dan Meragukan 

Beberapa jurnal nasional tidak terakreditasi dan tergolong meragukan, antara lain: 

1. PERCIKAN, Ikatan Keluarga Besar Universitas Jambi (IKBUJ) – Bandung 

2. INOVASI, Jurnal Kajian Pendidikan, Jurnal Himpunan Mahasiswa dan Alumni 

Pasca Sarjana asal SUMUT 

3. Aktualita, Kantor KPN – Bung Kopertis Wilayah IX Sulawesi 

4. PROSPEK, Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Sulawesi 



5. IQRA Journal Ilmiah LP2S UMI 

6. Jurnal Tadulako, Alamat : Jl. Sekeloa Gg. Loa II RT 01 RW 02 Bandung 

File tampilan jurnal nasional yang tidak terakreditasi dan dinilai meragukan dapat diunduh 

melalui halaman ‘Ketentuan PAK’ atau klik disini. 

C. Jurnal Internasional Palsu 

File tampilan jurnal internasional palsu dapat diunduh melalui halaman ‘Ketentuan PAK’ 

atau klik disini. Beberapa diantara jurnal internasional palsu tersebut antara lain: 

1. International Journal of Business and Social Science (USA) 

2. Asian Social Science (Canada) 

D. Questionable Journals 

Karya ilmiah di jurnal internasional yang diusulkan dalam kenaikan jabatan akan di periksa 

apakah terindeks di laman Thomson ISI Knowledge atau di Scopus SJR Journal Ranking 

atau Microsoft academic search. Apabila ditemukan di salah satu laman tersebut maka akan 

memenuhi kriteria sebagai jurnal internasional. Bila karya ilmiah tidak ditemukan disalah 

satu laman tersebut maka akan di periksa di laman scholarlyoa.com/publishers/ dan 

scholarlyoa.com/individual-journals yang memberikan informasi tentang publisher dan 

jurnal-jurnal meragukan (questionable journal). Dilaman ini juga dijelaskan alasan mengapa 

suatu jurnal sebagai jurnal meragukan. Bila jurnal yang diusulkan tidak pernah ditemukan 

sebagai jurnal yang tidak patut dalam penilaian Tim PAK maka jurnal yang diragukan tetap 

dinilai tetapi karya ilmiahnya tidak dapat dijadikan pemenuhan syarat kenaikan jabatan ke 

Guru Besar atau kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dalam masa mukim 1-3 tahun. Jika 

jurnal meragukan tersebut telah ditemukan oleh Tim PAK dan ada hal-hal yang tidak patut, 



contohnya ada karya ilmiah di suatu jurnal internasional dibuat dari suatu template karya 

ilmiah dan lupa di delete maka jurnal tersebut tidak dinilai. 

Oleh karenanya, disarankan berhati hati untuk melakukan publikasi karya ilmiah dalam jurnal 

yang meragukan .  

Laman fakejournals.wordpress.com menampilkan daftar jurnal yang di curigai palsu di bidang 

Computer Science dan sebaiknya berhati hati bila akan mempublikasikan karya ilmiah. 

Daftar publisher yang terdapat di dalam laman ini merupakan contoh publisher yang 

diragukan. Oleh karenanya, sebaiknya dosen berhati hati jika akan publikasi artikel ilmiah di 

jurnal tersebut. Salah satu contoh daftar yang ada di dalam laman tersebut adalah Beall’s List 

of Predatory, Open-Access Publishers by Jeffrey Beall 2012 Edition yang selalu diupdate oleh 

beliau (klik judul untuk detail). 

Beberapa contoh publisher yang diragukan: 

1. David Publishing Company 

2. IJENS 

3. Dove Medical Press 

Di dalam website tersebut juga terdapat artikel yang perlu kita cermati, berjudul Criteria for 

Determining Predatory Open-Access Publishers. 

Selain itu di dalam laman ini berisi daftar jurnal palsu di bidang Computer Science. 

E. Daftar Jurnal yang Masuk Blacklist Tim PAK Dikti 

Berikut ini beberapa jurnal yang masuk dalam blacklist dari tim penilai Jabatan 

Akademik Dikti. Daftar ini mungkin akan bertambah seiring waktu. 

1. Biology Agriculture and Healthcare, terbitan IISTE International Institute for 

Science Technology & Education. 



2.  Journal of Natural Sciences Research yang terbitan IISTE International Institute for 

Science Technology & Education 

3. Jurnal Asian Social Science 

 

(CONTOH) Informasi tentang Jurnal Internasional diragukan 

Posted on 07 July 2014 by Administrator  

Jurnal yang diterbitkan oleh Center Promoting Ideas dan Canadian Center of Science and 

Education ( pernah diinformasikan sebelumnya di laman pak.dikti.go.id) termasuk dalam 

Jurnal internasional yang diragukan. Sebagai contohnya, lihat gambar sebagai berikut: 





 

Selain itu, International Journal on Advanced Science Engineering Information Technology 

juga termasuk dalam jurnal internasional yang meragukan. Tampilan jurnalnya adalah sebagai 

berikut: 



 

Selain dua jurnal internasional meragukan tersebut di atas, tim penilai jabatan akademik 

pusat juga menemukan satu jurnal lokal meragukan, yaitu jurnal Mondial. Indikasinya 

adalah, alamat penerbit di Sekeloa Bandung, tetapi menerbitkan jurnal pada cabang penerbit  

di Aceh, semua penulis artikel juga dari Aceh. Hal ini  tidak sesuai dengan kepatutan  

penerbit  jurnal yang bereputasi. Tampilan jurnal Mondial adalah sebagai berikut: 

 

 



 

 

 

JURNAL-PROCEEDINGS BERPUTASI TERINDEKS 

IOP, AIP, trnastech, Elsevier, Springer,...telah memiliki jurnal edisi proceeding dengan 

kualitas dan proses review standar mereka. Proceeding ini diakui sebagai jurnal dengan kelas 

dibawah jurnal internasional terindeks-bereputasi. 

Trans Tech Publications menerbitkan artikel yang telah dipresentasikan melalui  forum 

konferensi  internasional utamanya dibidang material sains di berbagai negara. Mengingat 

proses dari prosedur pengiriman abstraks sampai dengan penerimaan naskah dilakukan 

dengan kaidah ilmiah yang relatif baik, maka diusulkan bahwa artikel yang diterbitkan pada 

Trans Tech Publications dapat dinilai dengan angka kredit lebih tinggi dari jurnal 

terakreditasi  DIKTI  misalnya: maksimal 30 ak, tetapi tidak dapat digunakan untuk 

pemenuhan persyaratan khusus ‘publikasi ilmiah’ untuk usulan jabatan akademik Profesor. 

Tampilan jurnal Advance Material Research terbitan Trans Tech Publications adalah sebagai 

berikut: 





 

 

 
  



Overlap Condition Journals 

Posted on 26 January 2014 by Administrator  

Bapak/Ibu dosen yth, 

Beberapa perkembangan artikel di jurnal menunjukkan beberapa hal yang perlu mendapat 

masukan bapak/ibu .  Beberapa waktu lalu ditemukan terdapat  e-Journal  yang terindeks di 

scopus www.scimagojr.com  mempunyai SJR ( impact factor) namun  termasuk juga dalam 

daftar jurnal meragukan ( questionable/predatory journals) oleh Jeffrey Beall. Yang artinya 

ada beberapa jurnal yang dapat dianggap sebagai jurnal internasional  bereputasi namun disisi 

lain dianggap sebagai jurnal meragukan, dan suatu jurnal yang dengan dua kondisi berbeda 

ini sering disebut jurnal dengan  overlap condition.  

Untuk itu kami mengharapkan masukan dari Bapak/Ibu apakah jurnal seperti ini masih dapat 

dikatagorikan sebagai jurnal internasional bereputasi. 

A. Beberapa jurnal  dengan kondisi overlap (yang ditemukan) 

1. Publisher: International Digital Organization for Scientific Information (idosi) 

www.idosi.org/journals.htm , nama jurnal : Academic Journal  of cancer Research. 

Kejanggalan yang sudah diketahui  : 

1. Seorang author namanya tercantum dalam seluruh artikel dalam satu nomor 

terbitan, 

2. Volume dan nomor terbitan tidak beraturan, dalam satu tahun dapat terbit 

lebih dari satu volume 

3. Pada satu issue dimuat artikel2 yang author nya dari wilayah tertentu. 

2. World Scienctific and Engineering Academic Society (WSEAS)  www.wseas.org. 

Salah satu Associate Editor di jurnal  WSEAS Transactions on Circuits and Systems 



pernah ditemui oleh salah seorang anggota Tim PAK ditahun 1999 di Perth sudah 

berumur hampir 80 tahun, dan artinya sekarang sudah mendekati 100 tahun usianya , 

apakah  mungkin? 

3. Publisher World Academy of Science Engineering and Technology (WASET) 

www.waset.org  juga perlu dicermati dan diberikan pendapat tentang jurnal. 

4. Publisher  Academic Journals  salah satunya African Journal of Bio Technology , 

terindeks scopus mempunyai SJR. Menurut Jeffrey Beall jurnal ini dikelola oleh satu 

orang . Kalau dilihat foto  Editornya adalah orang orang yang sudah sangat sepuh  

usianya mungkin sama  dengan yang di  Publisher WSEAS. 

Kalau diperhatikan perkembangan terakhir, Jeffrey Beall menyajikan data: 

1. Jurnal meragukan tahun 2011,sebanyak  18 buah 

2. Jurnal meragukan tahun 2012 sebanyak  23 buah 

3. Jurnal meragukan tahun 2013 sebanyak 225 buah 

4. Jurnal meragukan tahun 2014 sebanyak 477 buah 

Oleh karena itu mungkin masih banyak  jurnal overlapping lainnya, silahkan memberikan 

masukan. 

B. Elsevier yang merupakan salah satu Publisher dari negeri Belanda menawarkan jika ada 

konferensi  berkualitas baik dan memerlukan prosiding mereka mempunyai paling tidak 20 

subject category procedia yang siap menampung . lebih lanjut bisa dilihat  di www.elsevier-

products/procedia. Yang menjadi pertanyaan , ada procedia yang sudah terindeks scopus dan 

mempunyai SJR ( Energy Procedia) dan ada yang belum terindeks (Procedia Technology). 

Apakah prosiding seperti ini dapat disetarakan dengan jurnal internasional bereputasi? 



C.  The Dhaka Universtiy  Journal of Pharmaceutical  Sciences mencoba untuk mengecoh 

para scholar se olah olah sama  dengan Dhaka Universtiy  Journal of Pharmaceutical  

Sciences yang terindeks di scopus. Perlu kehatian hatian dalam mempublikasikan hasil 

penelitian di suatu jurnal , kemiripan nama jurnal bias berakibat fatal 

D. Internasional  society for Horticultura Sciences (ISHS)  menerbitkan beberapa journal ( 

sering disebut Proceeding) yang berasal  dari semua makalah  di seminar /symposium  di 

lingkungan asosiasi ini.  Nama jurnal nya utama Acta Horticulturae( AH) terindeks scopus 

dan SJR. Kalau terbit sebagai  jurnal salah satu jurnalnya bernama  Proceeding of the 

Internasional ISHS –ProMUsa Symposium on Global Perspective on Asian Challenge.   

Acta Horticulturae  tidak ada dalam list JB namun yang jadi pertanyaannya adalah, jurnal2 

AH yang terindeks scopus berupa proceeding  dan jumlahnya cukup banyak ( 20 buah) 

E. Dari masukan yang disampaikan oleh rekan Tim PAK ada artikel “Who’s afraid of peer 

review?” yang diterbitkan di SCIENCE 4 October 2013 vol 342  

http://www.sciencemag.org/content/342/6154/60.full.pdf  silahkan baca lebih lanjut.   

Pengujian yang dilakukan oleh  J Bohannon dengan menggunakan bogus paper nya 

mengungkapkan  bahwa paling tidak 20% jurnal yang dikatagorikan predatory journal oleh 

Jefrrey Beall menolak paper tsb sehingga  dapat dikatakan sebagai jurnal yang baik proses 

reviewnya. Sebanyak 45% jurnal yang terindeks di DOAJ ( The Who’s Who credible open 

acces journals) menerima paper tsb. Beberapa jurnal yang dipilih dan dikirim bogus paper 

dari publisher Elsevier, Wolter Kluwer ( pembeli Medknow) dan Sage   semua menerima 

bogus paper itu. Cerita lebih lengkap silahkan baca di tautan terkait . Oleh karena itu para 



dosen yang akan mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal inernasional harus berhati 

hati dan perlu cek dan recek apakah jurnal tersebut adalah jurnal inernasional bereputasi. 

 
Informasi tentang Laman Acuan Jurnal Ilmiah 

Posted on 06 October 2013 by Administrator  

Sebagai informasi, Kami sampaikan beberapa laman yang sering diacu oleh jurnal ilmiah: 

1. SCI Web of Science ISI Knowledge -Thomson Reuter (USA ) 

2. SCOPUS (Netherland), http://www.scimagojr.com 

3. DOAJ, 

Dll (34 buah) 

 

 

Dalam usulan kenaikan jabatan/pangkat sering ditemui karya ilmiah yang diterbitkan di 

jurnal tidak terakreditasi (terbitan PT sendiri) dan penulis adalah salah satu dari editor jurnal. 

Dosen disarankan untuk menulis karya ilmiah di jurnal yang bidang keilmuannya sebidang 

dan tidak diterbitkan hanya dalam jurnal yang diterbitkan di jurnal PT sendiri. 

 
  



DAFTAR RUJUKAN 

1. http://pak.dikti.go.id/portal/ 

2. APA science students council, A Graduate Student’s Guide to Determining 

Authorship Credit and Authorship Order,  

3. Code of Conduct for Science Integrity, European Science Foundation, ESF 

4. Wolfgang Stroebe, Tom Postmes, and Russell Spears Scientific Misconduct and the 

Myth of Self-Correction in Science, Perspectives on Psychological Science 7(6) 670–688 
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