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BANYAK DOSEN MENERIMA 
TAWARAN UNTUK DIBELI 
BUKU DISERTASI DAN DI 
CETAK on line  DIJUAL DI 
AMAZONE.  
DOSEN MINTA DIKAUI SEBAGAI 
BUKU MONOGRAPH à TIDAK 
BOLEH KARENA SUDAH 
MERUPAKAN BAGIAN DARI AK 
PEROLEHAN IJASAH
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SALAH SATU CONTOH
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Karya ilmiah dipublikasikan dari hasil penelitian pada bulan Mei 
tahun 2010 tetapi penelitian mulai bulan April dan selesai oktober
à impossible 

Cover jurnal diganti , isi diganti/diselipkan karya ilmiah ybs

Isi karya ilmiah tidak ada kaitan dengan daftar referensi

Ditemukan pernyataan atau gambar yang sama dari dua karya
ilmiah yang berbeda

BEBERAPA TEMUAN SEBAGAI BERIKUT :
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Temuan ditahun 2012

•Jurnal terakreditasi palsu terbit pertama kali 2007 tapi terakreditasi 2005

•Jurnal internasional palsu dari negara tetangga, tidak ada web site , daftar
profesor palsu antara lain jounal of civilisation, Transformation,  international 
journal of bussiness and social science  http://www.cpinet.info/
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Temuan alamat dari CPI dari laman http://www.cpinet.info/ Bukan di New York
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BERITA HEBOH 
TAHUN 2012, KARYA 
ILMIAH DI JURNAL  
INTERNATIONAL 
LISTED DI 
SCIMAGOJR
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Original one 
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Plagiat dari paper Elsevier tahun 2005, terindeks scopus tidak 
menjamin keaslian!
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Jurnal IJAER(International Journal of Applied Engineering Research) dari publisher 
RIP ( Research India Publication) adalah salah satu jurnal yang masuk dalam list 
Scimagojr tetapi juga masuk dalam list Jeffrey Beall. Perlu diketahui RIP mengelola 217 
Jurnal. Pada tahun 2014 terbit sebanyak 24 nomor. Dalam hardcopy ( ditemukan dalam
salah satu berkas usulan kenaikan jabatan ke Guru Besar) volume no 9 number 22 , 
2014  daftar Isi ( contents)  yang terdiri dari 14 karya ilmiah. . Dari penyelusuran on line 
jumlah artikel (karya ilmiah) yang terbit pada IJAER volume 9 number 22, 2014  
contents terdiri terdapat lebih dari 700 artikel yang artinya tidak sesuai dengan versi
hardcopy.
Hal lain yang tidak lazim adalah dalam penulisan judul artikel yang mana ditemukan
judul artikel dihalaman 13027-13045 dengan tandanya "?" . Juga penulisan nama editor-
in-Chief yang tidak tercantum dilaman on line 
www.ripublication.com/call_for_papers/ijaer.pdf dan berbeda dengan versi hard copy . 

IJAER (International Journal of Applied Engineering Research) 
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Persamaan /rumus yang 
dipergunakan sangat sederhana sekali
, dan keterangan pada rumus satu
simbol huruf dengan pemahaman
yang berbeda

Vol 10 no 13 format 2 kolom

IJAER
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Vol 10 number 12 
format 1 kolom

IJAER
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Asal PT dari salah satu editor tidak sesuai dengan yang tercantum discopus
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Salah satu editor asal PT sesuai dengan yang dicantumkan



19

Pengecekan lokasi alamat URL menggunakan Tejji
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URL HIKARI 
ditemukan
terletak di 
California 
USA 
penjelasan di 
laman
berada di 
Bulgaria
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Penjelasan dilaman menyatakan di  Bulgaria à tidak sama
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Seorang dosen yang berkualitas menarik karya ilmiah dari
Journal Applied Mathematical Science penerbit
Hikari menarik karya ilmiahnya karena tidak yakin bahwa
karya ilmiahnya direview dengan baik
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INFORMASI INTERNATIONAL JOURNAL “ APPLIED 
MECHANICS AND MATERIALS ISSN 1662-7482 DARI 
PUBLISHER TRANSTECH
Ditemukan bahwa Karya ilmiah /artikel di International Journal “ Applied 
Mechanics And Materials “ paling tidak diketahui berasal dari conference APEESD 
2012, CMAME 2013, IMME 2015.( website dicek sudah tidak ada lagi)  dan juga di 
salah satu konferensi regular  yang diselenggarakan oleh PT di Indonesia. Perlu
diketahui Sejak awal dalam Call Paper conference , pengelola conference menjanjikan
paper akan dipublish di Journal “ Applied Mechanics And Materials. Hal ini sama
saja dengan apa yang terjadi beberapa tahun lalu dan sudah terrcantum di Pedoman
Operasional lama/baru bahwa karya dari seminar/konferensi yang dimasukkan
kedalam jurnal nasional terakreditasi dianggap sebagai supplement. Dengan
demikian semua karya ilmiah dari conferensi yang kemudian dimasukkan kedalam
jurnal akan dianggap suplement, berbeda dengan selected artikel yang 
diangkat/dipilih untuk dimasukkan ke Jurnal



24

Dalam penilaian kenaikan jabatan ke Guru Besar pada bulan April 2015 
ditemukan sebuah artikel di Jurnal Telkomnika Vol xx no y tahun 2014 
yang kualitas tulisannya tidak memenuhi persyaratan sebagai karya
ilmiah internasional bereputasi sehingga usulan ke GB di tolak. Masih
ada satu lagi yang dari dalam negeri cara penulisan artikelnya tidak baik. 
Diharapkan pengelola jurnal Telkomnika lebih baik lagi dan
bersungguh sungguh dalam melakukan review artikel yang diusulkan ke
Jurnal Telkomnika.

Chief Editor Jurnal Telkomnika ini juga Chief Editor Jurnal Power 
Electronics, ditemukan pada akhir 2015,  satu artikel dari dosen PT 
nomor wahid di INA  proses reviewnya tidak dilakukan dengan baik
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Pada tanggal 4 Juni 2015 telah diunggah dilaman pak,dikti.go.id berita tentang
Jurnal Telkomnika Telecommunication, computing dan Electronics and Control   
ISSN 1993-6930 yang termasuk di dalam daftar Scimagojr –Elsevier dan jurnal
yang masuk dalam daftar Scimagojr dikatagorikan sebagai jurnal internasional
bereputasi,  dan Telkomnika juga adalah Jurnal nasional terakreditasi Dikti
dengan peringkat A sejak tahun 2013.  Disebutkan bahwa terdapat 2 buah
artikel(karya ilmiah) pada penerbitan Telkomnika Vol xx dan y  bulan 2014 yang 
tidak memenuhi persyaratan sebagai karya ilmiah internasional bereputasi. Pada
awal Juli 2015 Tim PAK untuk suatu kepentingan melihat kembali kedua artikel
pada volume dan nomor yang sama dari Jurnal Telkomnika versi on line  dan
ditemukan bahwa kekurangan dalam kedua artikel tersebut telah diperbaiki dan
jika dibandingkan dengan edisi cetak yang dilampirkan dalam usulan kenaikan
jabatan tidak sama lagi. 
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Apa yang dilakukan redaksi Jurnal Telkomnika dengan memperbaiki artikel on 
line yang sudah dipublish adalah tidak lazim meskipun nampaknya merupakan
suatu upaya memperbaiki citra jurnal Telkomnika. Disisi lain hal ini menunjukkan
bahwa Jurnal Telkomnika tidak dikelola dengan baik sehingga diragukan apakah
semua artikel yang telah diterbitkan direview oleh pakar yang berpengalaman
sesuai bidangny atau tidak direview. Meskipun suatu artikel telah diterbitkan oleh
Jurnal yang masuk dalam katagori jurnal inernasional bereputasi tetapi Tim PAK 
tetap memperhatikan tata cara penulisan karya ilmiah agar dapat diakui sebagai
karya yang bermutu. 
Dengan demikian artikel artikel yang diterbitkan oleh Jurnal Telkomnika ISSN 
1993-6930 tidak dapat diakui sebagai karya ilmiah di jurnal internasional
bereputasi.

Permasalahan sudah diselesaikan dan Chief Editor sudah meminta maaf dan
perbaikan dilaman pak.dikti.go.id   
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Pada pertemuan tgl 16 Sept 2015Pengelola jurnal telah mengakui kekhilafan dalam
memperbaiki artikel di volume 12 no  3 : September 2014 dan telah menyatakan akan
mengikuti ketentuan Code of Conduct  and Best Practice for Journal Editors dan Code of 
Conduct for Journal publisher ( Terlampir surat pernyataan dari Ketua Penyunting
Jurnal Telkomnika xxxxxxxx. ditujukan kepada Direktur Karier dan Kompetensi SDM) 

Permasalahan yang telah terjadi telah diselesaikan dengan baik dan Jurnal Telkomnika
diakui kembali sebagai Jurnal internasional bereputasi yang terindeks di Scimagojr dan
mempunyai SJR. Namun demikian sama seperti jurnal internasional bereputasi lainnya yang 
terindeks di scimagojr , setiap artikel yang terbit, untuk dapat diakui sebagai karya ilmiah
yang  diterbitkan di jurnal internasional bereputasi harus memenuhi tata cara penulisan yang 
baik (memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan) .Sebagai contoh lihat di laman
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0003/91038/Get-Published-Quick-
Guide.pdf  dan banyak lainnya seperti di petunjuk penulisan karya ilmiah di jurnal dari
IEEE, Wiley ,Springer link dll
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Jurnal internasional berjudul “International Education Studies” ISSN 1913-
9020(print) dan 1913-9039(online)  yang diterbitkan oleh Canadian Center 
of Science and Education terindeks di scopus dan mempunyai SJR 
diragukan sebagai jurnal internasional bereputasi karena dari hasil pengecekan
secara daring salah satu Editorial Boards member yang ada di hardcopy jurnal,  
nama college of Education dari university of  Canterbury tidak sama dan nama
anggota editor board tersebut tidak ada . Selain itu jurnal ini berpusat di 
Amerika Serikat bukan di Canada. Nama Editorial Asisten Versi hardcopy dan
versi on line sama tapi editorial board members berbeda.

International Education Studies
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Call for Manuscripts

International Education Studies (IES) is monthly, published in every 
month by Canadian Center of Science and Education.

The editorial board welcomes complete unpublished and original works on international education.

And we also would like to cooperate with other institutions to publish special issues.

The publisher and journals have a policy of “Zero Tolerance on the Plagiarism”. We recommend authors 
to check your articles by plagiarism prevention tool (ithenticate.com) before submitted.

You can submit your work as an email attachment at: ies@ccsenet.org for publication or submit manuscripts 
online at http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ies/about/submissions

If you have any questions, please feel free to contact the editorial assistant at: ies@ccsenet.org

Zero Tolerance on the Plagiarism à informasi meragukan karena biaya cukup mahal
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Asian Social Science
Asian Social Science (ASS) is an international, double-blind peer-reviewed, open-
access journal published by the Canadian Center of Science and Education. The 
journal focuses on the following topics: anthropology, sociology, politics, culture, 
history, philosophy, economics, education, management, arts, laws, linguistics and 
psychology. It provides an academic platform for professionals and researchers to 
contribute innovative work in the field. The journal carries original and full-length 
articles that reflect the latest research and developments in both theoretical and 
practical aspects of society and human behaviors.

Laman dari Publisher  
http://www.ccsenet.org

Bukan di Canada
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Ditemukan tahun 2013 , belum terindeks scopus
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Publisher: International Digital Organization for Scientific 
Information (idosi) www.idosi.org/journals.htm , nama jurnal : 
Academic Journal  of cancer Research. Kejanggalan yang 
sudah diketahui :

§ Seorang author namanya tercantum dalam seluruh artikel
dalam satu nomor terbitan,

§ Volume dan nomor terbitan tidak beraturan, dalam satu tahun
dapat terbit lebih dari satu volume

§ Pada satu issue dimuat artikel-artikel yang author nya dari
wilayah tertentu.
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World Applied Sciences Journal  ISSN 1818-4952, Pakistan Q3 th
2012 dan Q2 2013 Vol 26 Natural Resources Research and 
Development in Sulawesi Indonesia) 

Semua penulis dari Indonesia, dan nama Sdr Kamaruzzaman Jusoff
ada disemua artikel ( 19 buah)

Ahli Kehutanan
menjadi editor di 
jurnal Academic 
Journal Cancer 
Research 
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SEBUAH NASIONAL JURNAL YANG DITERBITKAN DI INDONESIA TIMUR



Questionable Local Journal
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Questionable Local Journal
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URL DARI JOPCR BERADA DI BRITISH VIRGIN ISLAND
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PADA BULAN JUNI 2016 NAMA  EDITORIAL  BOARD DARI  PTS DI KOPERTIS  
IV JABAR SUDAH  TIDAK ADA DIGANTIKAN OLEH NAMA DOSEN PTN DI 
JAWA TIMUR 



INFORMASI YANG DITERIMA DARI DOSEN DARI KOPERTIS IV JAWA 
BARAT YANG PERNAH MASUK SEBAGAI EDITORIAL BOARD, YBS TIDAK 
PERNAH MEMINTA MENJADI EDITORIAL BOARD.  YBS MASIH 
BERGELAR MAGISTER DAN DI DALAM EDITORIAL BOARD DENGAN 
GELAR DOKTOR

ADA NAMA BARU DOSEN DARI PTN DI JATIM SEBAGAI EDITORIAL 
BOARD. INFORMASI YANG DITERIMA DARI  SUMBER YANG  DAPAT 
DIPERCAYA DARI PTN DI JATIM, DOSEN DARI PTN JATIM YANG ADA DI  
LIST EDITORIAL BOARD TIDAK PERNAH  MENJADI EDITORIAL BOARD 
DI JURNAL INTERNASIONAL

LAMAN URL JOPCR BERADA DI BRITISH VIRGIN ISLAND

JOURNAL OF CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL RESEARCH  
MESKIPUN TERINDEKS DI SCIMAGOJR NAMUN DIKELOMPOKKAN 
SEBAGAI JURNAL  INTERNASIONAL BEREPUTASI MERAGUKAN







http://indianscience.in/pubs/journalDetails.php?journal_id=189

URL JURNAL DI CALIFONIA BUKAN DI INDIA



JURNAL INI MERAGUKAN KARENA KETIKA DI KLIK MENU EDITORIAL BOARD SERVER 
ERROR ( SAMPAI TANGGAL 28 JUNI 2016)

PADA ARTIKEL DISEBUTKAN BANDA ACEH CAPITAL CITY OF NAD  WEST SUMATRA,  
YANG MERUPAKAN KESALAHAN FATAL DARI PENULIS DAN  JELAS TIDAK ADA 
PENGECEKAN OLEH EDITOR JURNAL

MESKIPUN JURNAL TERINDEKS SCIMAGOJR TAPI JURNAL INI 
MERAGUKAN SEBAGAI JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI
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BUKAN JURNAL INTERNASIONAL TERINDEKS DI SCOPUS



ENGLISH

INDONESIA

ARCHIVES IF BUSINESS RESEARCH 
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DAFTAR  PUSTAKA DALAM BAHASA INDONESIA 
SEDANGKAN ARTIKEL DI  JURNAL  DALAM BAHASA 
INGGRIS, BERARTI JURNAL INI TIDAK  DI REVIEW DENGAN 
BAIK DAN DAPAT DIKELOMPOKKAN SEBAGAI JURNAL  
INTERNASIONAL  TIDAK BEREPUTASI ATAU JURNAL 
INTERNASIONAL MERAGUKAN



http://thesciencetech.org/home.html Konferensi ini sudah ada sejak
beberapa tahun lalu, terlacak sejak
2013





Konferensi internasional meragukan karena alamat di Kompleks Epicentrum jakarta
tanpa alamat yang jelas



Beberapa nama Program committees sudah pindah ke universitas lain tapi masih
mencantumkan asalnya dari universitas sebelumnya.

Jibes University dengan alamat Jl. Boulevard Raya No.1, RT.2/RW.9, Klp. Gading Bar., 
Klp. Gading, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia dan setelah
ditelusuri web Balai Samudra yang baisa dipakai tempat acara resepsi pernikahan





JIBES UNIVERSITY : TOKO OTOMOTIF



Jibes University dengan alamat Jl. Boulevard Raya No.1, RT.2/RW.9, Klp. Gading Bar., 
Klp. Gading, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia dan setelah
ditelusuri web Balai Samudra yang baisa dipakai tempat acara resepsi pernikahan

STMIK Jibes  telah berubah menjadi UNIVERSITAS MATANA DI 
SUMARECON SERPONG



MENGINGAT KETIDAKJELASAN INFORMASI 
MENGENAI ALAMAT  PENGELOLA, ONFORMASI 
TENTANG DOSEN , MAKA KONFERENSI 
INTERNASIONAL  THE SCIENCE 2016 ( TELAH  MULAI 
PALING TIDAK SEJAK 2016) DAPAT DI KATAGORIKAN 
SEBAGAI  SEMINAR INTERNASIONAL  YANG 
MERAGUKAN  PARA DOSEN PERLU WASPADA  TERDAPAT LAMAN 
CONFERENCE ALERT http://www.conferencealerts.com/
YANG PERLU DIWASPADAI KARENA PENGECEKAN URL 
PADA SALAH SATU KONFERENSI YANG DILAKUKAN  
BERADA DI TANAH KOSONG



CONFERENCE ALERT
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How to perform due diligence before submitting to a journal or publisher.
● Check that the publisher provides full, verifiable contact information, including address, on the journal 
site. Be cautious of those that provide only web contact forms.
● Check that a journal’s editorial board lists recognized experts with full affiliations. Contact some of them 
and ask about their experience with the journal or publisher.
● Check that the journal prominently displays its policy for author fees.
● Be wary of e-mail invitations to submit to journals or to become editorial board members.
● Read some of the journal’s published articles and assess their quality. Contact past authors to ask about 
their experience.
● Check that a journal’s peer-review process is clearly described and try to confirm that a claimed impact 
factor is correct.
● Find out whether the journal is a member of an industry association that vets its members, such as the 
Directory of Open Access Journals (www.doaj.org) or the Open Access Scholarly Publishers Association 
(www.oaspa.org).
● Use common sense, as you would when shopping online: if something looks fishy, proceed with caution. 
D.B.
BUYER BEWARE
A checklist to identify reputable publishers
28 MARCH 2013 | VOL 495 | NATURE | 435
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Artikel dengan judul ”Sedekah Laut” Tradition for in the Fisherman 
Community in Pekalongan, Central Java” yang dimuat pada “Journal of 
Cccccc Ddddddddd” Volume yy , Number 3, June 20xx dan “Pek Cun” 
Tradition for the Chinese Society of the Coastal Area in Boyongsari
Village, Northern Pekalongan, Central Java” yang dimuat pada “Journal 
of Ccccccc Ddddddddd” Volume yy, Number z, October 20ww 
merupakan review bukan artikel hasil penelitian. Pada kedua artikel
tersebut tidak ditemukan adannya tujuan (objectives) penelitian, 
metodenya kabur, hasil serta kesimpulan tidak signifikan.

Contoh 1Penilaian  usulan ke GB 

Tahun 2012 persyaratan karya ilmiah di jurnal nasional
terakreditasi
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Pada E-J.Chhh, vol. 7, no. 1, hal. 239 – 249, artikel ilmiah didominasi
oleh penulis dari India. Jurnal ini setara dengan jurnal nasional belum
terakreditasi. Laman webnya (http://www.e-journals.net) tidak dapat
diakses bila diakses ke http://www.ejchem.org masuk ke jurnal lain 
yaitu www.hindawi.com/journals/chem, kesimpulannya dua laman web 
jurnal E-J.Chem tersebut tidak dapat diakses.

Contoh 2 penilaian usulan ke GB
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Karya ilmiah dengan judul “Ansssssss Peeeeeeuh Peaaaaaan Laaa Akkkkkki dan Laaa
Fiskal Terhadap Persistensi Laba dan Arus Kas pada KPRI “Karya Sehat” Jooooang” yang 
dimuat dalam Jurnal Ekkkkk dan Kuuuu “Ekaaaas” vol. xx no. y Juni 2011 menunjukkan
bukti-bukti antara lain :
a)Mempunyai kemiripan judul, permasalahan penelitian dan keterbatasan penelitian
dengan artikel atas nama Bunga (STIE Aaa Bbbb Sssss) dalam Simposium Nasional
Akuntansi pada tanggal 23 s.d 26 Agustus 2006 di Paaaaang.
b)Bahasa Inggris yang digunakan untuk menulis abstraksi banyak kesalahan tata bahasa.
c)Artikel tersebut di atas belum diunggah ke versi online.
d)Adanya sub judul Keterbatasan yang tidak lazim dituliskan dalam artikel ilmiah.
e)Dalam Daftar Pustaka, rujukan pertama : Desai. 2002. Analisis Pengaruh Perbedaan
Antara Laba Akutansi dan Laba Fiskal. Journal of Acco
ccc and Eccccc Volume zz (May) pp 133-168. http//info,peernnnsss institute.ac.id 
menunjukkan antara nama penulis, judul artikel, nama jurnal dan website tidak cocok.
f)Rujukan tersebut berasal dari text yang ditulis oleh Bunga, namun pada artikel atas
nama Bunga tidak ditemukan dalam Daftar Pustaka.
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q A Graduate Student’s Guide to Publishing
q Scholarly Journal Articles by Donna Lee Van cote, Tulane University

q A guide to publishing in scholarly journals – Elsevier authorpack

q Get published quick Guide- Elsevier

q Writing a Scientific Paper: From Clutter to Clarity by Gregory S. Patience, 
Daria C. Boto, Paul A. Patience
Department of Chemical Engineering, Polytechnique Montréal, C.P. 6079, Succ. CV
Montréal, H3C 3A7 Québec, Canada- 9 January 2014

Rekomendasi beberapa bahan bacaan untuk
menulis karya ilmiah : 



Section Purpose
§ Title Clearly describes contents 
§ Authors Ensures recognition for the writer/s
§ Abstract Describes succinctly what was done
§ Keywords Ensures the article is correctly identified in abstracting and indexing 

services 
Main text
§ Introduction Explains the hypothesis
§ Methods Explains how the data were collected 
§ Results Describes what was discovered
§ Discussion Discusses the implications of the findings
§ Conclusion Comment on important, validity, and generality of conclusion
§ Acknowledgments Ensures those who helped in the research are recognized
§ References Ensures previously published work is recognized

Struktur karya ilmiah artikel / paper
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terimakasih


