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PERAN JURNAL ILMIAH 
(Weiner 1998: 4) 

 Menyediakan wahana pemikiran up to date dan 
penelitian terkini pada disiplin ilmu tertentu. 

 Mendorong terjadinya pemikiran divergen dan 
mengembangkan ancangan kritis terhadap kemapanan.

 Mendukung terjadinya pertukaran informasi yang dapat 
digunakan untuk belajar-mengajar, menunjukkan 
penelitian yang berkualitas tinggi, menawarkan “gerai” 
untuk publikasi dan diseminasi, dan bertindak sebagai 
forum untuk mengampanyekan isu-isu penting.



Memilih Jurnal yang Tepat

• Salah satu alasan ditolaknya artikel ilmiah untuk 
dimuat ialah ketidakcocokan isi artikel dengan 
misi/tujuan jurnal

• Misi atau tujuan jurnal itu sangat penting karena 
jurnal diterbitkan sesuai dengan kebutuhan 
audiensnya. 

• Hal lain yang perlu diperhatikan: format umum, 
teknik penulisan, dan sebagainya.



Hal yang Harus Dilakukan

• Mengenal misi dan tujuan jurnal
• Mengenal aturan-aturan jurnal
• Mencari informasi tentang jurnal: 

1) informasi dari jurnal itu sendiri, 
2) tempat para pakar disiplin ilmu  

Anda menerbitkan artikel, 
3) indeks jurnal
4) menghubungi editor



Menganalisis Jurnal Sasaran 
(Murray 2009: 47)
1) Baca Panduan untuk Penulis secara penuh
2) “Skim and scan” beberapa terbitan terakhir
3) Lihat pembagian “headings and sub-

headings” yang digunakan dalam beberapa 
terbitan terakhir

4) Lihat metodologi (berapa panjang)
5) Diskusikan analisis Anda, terutama dengan 

kolega yang tulisannya pernah diterbitkan di 
jurnal sasaran



Choose the right journal

 Investigate all candidate journals to find out
 Aims and scope
 Accepted types of articles
 Readership
 Current hot topics

 go through the abstracts of recent publications)



JURNAL YANG KREDIBEL
 Harus terdaftar, memiliki International Standard

Serial Number (ISSN), memiliki transparansi
tentang article processing charge (APC) dan
tidak pernah melakukan pelanggaran hak cipta.

 Di dalam negeri, jurnal yang kredibel adalah
jurnal yang telah terakreditasi, baik terakreditasi
oleh KemenristekDikti maupun LIPI.

 Untuk tingkat internasional, jurnal-jurnal terindeks
dan memiliki impact factor yang tinggi dengan
kontributor penulis oleh peneliti-peneliti ternama



What is the Impact 
Factor (IF)?

Impact Factor

[the average annual number of citations per article published]

 For example, the 2008 impact factor for a journal is calculated as follows:
 A = the number of times articles published in 2006 and 2007 were cited in indexed 

journals during 2008
 B = the number of "citable items" (usually articles, reviews, proceedings or notes; not 

editorials and letters-to-the-Editor) published in 2006 and 2007 
 2008 impact factor = A/B

 e.g.     600 citations = 2 
150 + 150 articles



UNTUK MENGETAHUI JURNAL 
PREDATOR/ABAL-ABAL
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 https://scholarlyoa.com/2012/08/31/inter
national-prank-involving-predatory-
publishers-makes-headlines-in-
indonesia/

 https://Scholarlyoa.com/individual-
journals/

https://scholarlyoa.com/2012/08/31/international-prank-involving-predatory-publishers-makes-headlines-in-indonesia/


HIJACKED JOURNAL
 Hijacked journal, yaitu jurnal yang membajak jurnal asli yang 

memiliki reputasi bagus dan memiliki impact factor yang tinggi. 

 Cara pembajakannya: membuat alamat website palsu bagi jurnal yang 
dibajak (misalnya mengganti ekstensi .com dengan .id). 

 Hijacked journal juga akan meminta peneliti untuk membayar biaya 
yang tinggi agar tulisannya diterbitkan, dan tulisan tersebut tidak 
melewati proses mitra bestari. 



Klasifikasi Jurnal Berdasar Metode
Penyampainnya

1) electronic journal
2) online journal
3) printed journal. 



SARAN UNTUK PENELITI 

Selidikilah persyaratan dasar dari jurnal
yang mereka sasar dan alamat website
asli jurnal tersebut

Cek daftar impact factor yang terdapat
di Thomson Reuters sebelum
mengirimkan tulisan ilmiah ke jurnal
tersebut agar terhindar dari jurnal
predator maupun hijacked journal



PROSES MITRA BESTARI 
(Reviewer)

Sistem mitra bestari yang diadopsi oleh 
jurnal yang disasar: 
1) single blind review

2) double blind review 

3) open review, 



Keputusan yang diambil oleh editor 
dengan masukan para mitra bestari: 
1) accept
2) major revision
3) minor revision
4) resubmit, 
5) reject


	MENYASAR JURNAL
	PERAN JURNAL ILMIAH �(Weiner 1998: 4) 
	Memilih Jurnal yang Tepat
	Hal yang Harus Dilakukan
	Menganalisis Jurnal Sasaran �(Murray 2009: 47)
	Choose the right journal
	JURNAL YANG KREDIBEL
	What is the Impact Factor (IF)?
	UNTUK MENGETAHUI JURNAL PREDATOR/ABAL-ABAL
	HIJACKED JOURNAL
	Klasifikasi Jurnal Berdasar Metode Penyampainnya
	SARAN UNTUK PENELITI 
		PROSES MITRA BESTARI (Reviewer)
	Slide Number 14

