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Apa itu Scopus ???
✓ Scopus merupakan bagian dari perusahaan penerbitan atau publikasi ilmiah
internasional yang terkenal di seluruh dunia, yaitu Elsevier. Di dalam database
scopus, terdapat lebih kurang 22.000 judul dari 5.000 penerbit dari seluruh
dunia.
✓ Tingkatan jurnal scopus ada empat (4) yang wajib diketahui oleh para
akademisi atau peneliti, yaitu mulai dari Q1, Q2, Q3 dan Q4. Scopus membuat
klasterisasi kualitas jurnal yang terbagi atas empat (4) quartile, yaitu Q1-Q4.
Q1 adalah jurnal yang memiliki kualitas tertinggi, dan diikuti oleh urutan Q2
sampai Q4.
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Tingkatan Quartil Jurnal Scopus
✓ Kategori Q1 (quartile 1) ini mempunyai arti bahwa ada beberapa jurnal yang terindeks scopus
dengan pengaruh paling besar dari beberapa jurnal tersebut. Misalnya ada 100 jurnal terindeks
scopus pada bidang ilmu tertentu, biasanya jurnal yang memiliki kategori Q1 memiliki
peringkat dari 1-25 atau merupakan 25 jurnal teratas.
✓ Kategori Q2 (quartile 2) ini mempunyai arti bahwa ada beberapa jurnal yang terindeks scopus
dengan pengaruh yang cukup besar. Misalnya ada 100 jurnal yang terindeks scopus pada bidang
ilmu tertentu, biasanya jurnal pada kategori Q2 ini memiliki peringkat dari 26-50.
✓ Kategori Q3 (quartile 3) ini mempunyai arti bahwa ada beberapa jurnal yang terindeks scopus
dengan pengaruh yang kurang besar. Misalnya ada 100 jurnal yang terindeks scopus pada

bidang ilmu tertentu, biasanya jurnal pada kategori Q3 ini memiliki peringkat dari 51-75.
✓ Kategori Q4 (quartile 4) ini mempunyai arti bahwa ada beberapa jurnal yang terindeks dengan
pengaruh yang paling rendah di antara jurnal lainnya. Misalnya ada 100 jurnal yang terindeks
scopus pada bidang ilmu tertentu, biasanya jurnal pada kategori Q4 ini memiliki peringkat dari
76-100 atau merupakan 25 jurnal paling bawah.
3

Cara Mencari Jurnal Internasional Yang Terindeks Scopus (1)
Melalui website resmi scimago (scimagojr.com). Caranya adalah seperti berikut: (1) Buka halaman utama di
situs scimagojr.com atau buka google lalu cari “scimagojr”; (2) Setelah masuk pada web scimagojr tersebut,
pilih subjek jurnal yang dituju, misalnya ingin mencari pada bidang seni, maka pilih bidang art and
humanities; (3) Lalu pilih subjek kategori jurnal yang diinginkan; (4) Pilih tingkatan Q atau quartile yang
diinginkan, kemudian download data ke excel.
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Cara Mencari Jurnal Internasional Yang Terindeks Scopus (2)
Melalui website resmi scopus (scopus.com). Pada cara kedua ini, kita wajib memiliki daftar jurnal yang akan
dicari. Caranya adalah sebagai berikut: Buka laman resmi scopus di scopus.com atau bisa cari di google
dengan mengetik “scopus”; (2) Kemudian klik “sources” di bagian atas; (3) Isikan nama jurnal di kolom
“enter title” lalu tekan enter, atau bisa juga klik pada bagian “find sources”; (4) Jika nama jurnal yang kamu
ketik sudah ditemukan pada kolom search, selanjutnya adalah klik jurnal tersebut dan cek tahun coveragenya;
(5) Cara cek “scopus content coverage” bisa di bagian bawah
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Tips Submit Artikel di Jurnal SCOPUS
✓
✓
✓
✓
✓

Sesuaikan bidang ilmu yang dituju
Manuscript jurnal yang bagus
Banyak latihan menulis artikel jurnal
Usahakan menulis artikel yang inovatif dan menarik
Hindari plagiarisme
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Cara Mendownload List Discontiued SCOPUS
(1) Buka laman resmi scopus di scopus.com atau bisa cari di google dengan mengetik “scopus”; (2)
Kemudian klik “author sources” di bagian atas; (3) Klik “content coverage”; (4) Setelah terbuka jendela baru,
arahkan kursor pada bagian paling bawah; (5) Klik tab berikut untuk download file “scopus discontinued
sourced list”
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Cara Mendeteksi Jurnal Predatory
1.

2.

3.

Banyak kalangan beradu argument terkait dengan predatory ini. Beberapa mengklaim hanya
jurnal berbayar, yang lain mengatakan ada batasan pembayaran sebesar 3000 US$, lainnya
kemudian mengatakan kembali, apapun jenis jurnal baik ber APC ataupun non-APC, jika
melakukan telaah review yang meragukan, maka dapat dikatakan predatory.
Jefreay Beals mengatakan bahwa Predatory Journal adalah penerbit open access yang tidak
melakukan peer review nyata, secara efektif menerbitkan artikel apa pun selama penulis
membayar biaya penerbitan ini (Open acces (APC-Bayar), Tidak ada Peer review)
Banyak website yang menyediakan akses list terkait dengan jurnal predatory ini, salah satunya
adalah sebagai berikut https://beallslist.net/ . Silahkan amati, ketika merencanakan publikasi,
cek dan ricek, apakah jurnal yang kita bidik masuk dalam list tersebut ? Kalaupun masuk,
diluaran sana masih ada ribuan jurnal yang siap menampung paper kita, dan bukan predatory.

8

Cara Mendeteksi Jurnal Hijacked/Kloning-1
1.

2.

3.

Saat ini, terdapat banyak sekali jurnal kloning/duplikat (hijacking) yang sama persis dengan
jurnal aslinya. Ketika mencari jurnal melalui mesin pencarian Google, hati-hati urutan teratas
yang ditampilkan justru jurnal kloning, sedangkan jurnal asli berada pada urutan 3/4. Oleh
karena itu, banyak orang mengunggah artikel penelitian mereka ke jurnal kloning daripada
jurnal aslinya
Perbedaan yang paling banyak antara jurnal kloning dan aslinya terdapat pada judul, bahasa,
penerbit, dan alamat web (URL). Sedangkan, nomor ISSN jurnal kloning dan yang asli sama
persis. Selain itu, pada jurnal kloning, penerbitnya tidak diketahui (NA). Hal yang paling
penting untuk diperhatikan agar tidak salah memilih jurnal yaitu dengan memperhatikan
alamat web (URL) nya.
Untuk selalu update mengenai jurnal kloning, dapat mengunjungi situs web berikut
https://ugccare.unipune.ac.in/apps1/home/index.
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Cara Mendeteksi Jurnal Hijacked/Kloning-2
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Situs Pencari Jurnal (Journal Finder)
Beberapa website menyediakan fitur pencarian jurnal untuk paper kita seperti berikut :
•

JANE – Journal/Author Name Estimator http://jane.biosemantics.org/

•

Think, check submit! https://thinkchecksubmit.org/

•

Elsevier Journal Finder https://journalfinder.elsevier.com/

•

JournalGuide https://www.journalguide.com/

•

Springer Journal Suggester journalsuggester.springer.com

•

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

•

Scopus

•

Web of Science
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PO – PAK – Dikti 2019
1. Jurnal Internasional yang berkualitas harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Karya ilmiah yang
diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik, (2) Memiliki ISSN, (3) Ditulis
dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok), (4)
Memiliki terbitan versi online, (5) Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling
sedikit berasal dari 4 (empat) negara, (6) Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) terbitan paling
sedikit penulisnya berasal dari 4 (empat) negara, (7) Alamat jurnal dapat ditelusuri daring, (8) Editor
Boards dari jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi
cetak dan edisi daring, (9) Proses review dilakukan dengan baik dan benar, (10) Jumlah artikel setiap
penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah, (11) Tidak pernah
diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau iurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/Ditjen Sumber
Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan.
2. Jurnal Internasional Bereputasi mempunyai indikator diterbitkan oleh asosiasi profesi temama di dunia
atau PT atau penerbit Kredibel, dan terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh
Kemenristekdikti yaitu terindeks pada database internasional bereputasi Scopus (di luar status canceled/
discontinued) atau Clarivate Analytics Web of Science (di luar kelompok ESCI) dan berfaktor dampak
dengan SJR jurnal di atas 0.1 atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0.5, dapat diberi nilai maksimum 40
poin.
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SEKIAN DAN TERIMA KASIH
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