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Contoh beberapa penerbit yang jurnal-

jurnalnya jarang/tidak diragukan oleh Dikti

karena reputasinya begitu baik sebagai

penerbit jurnal top dunia





Salah satu jurnal internasional bereputasi adalah jurnal

yang di indeks oleh scopus, 

Di pencarian google atau pada tab ketik scopus.com
Maka muncul tampilan sebagai berikut



Pencarian
Jurnal

terindek
scopus

Pencarian Jurnal terindeks scopus, ketik Sources maka
muncul opsi mencari jurnal dari subject area
(bidang ilmu), judul/nama jurnal, penerbit dan ISSN



PILIHLAH DISPLAY OPTION UNTUK MEMFILTER PENCARIAN,
MISALNYA KHUSUS KUARTIL (Q1 DAN 2), Q DAPAT JUGA DITENTUKAN OLEH HIGHEST PERCENTILE

Di List Jurnal (1-4) Semua
99% Percentile Sehingga
Jurnal2 tersebut adalah Q1



Pencarian jurnal
scopus dgn subject 
area (bidang ilmu)

Muncul list jurnal
pada bidang ilmu
tersebut

Pilih jurnal dr list 
jurnal tersebut
dengan mengklik di 
nama jurnal



Contoh Kasus 1



Scopus content coverage menunjukkan jurnal
ini tidak konsisten dalam jumlah terbitan
artikel/dokumen, hal ini mengindikasikan
jurnal tidak dikelola dgn baik.

Hindari jurnal ini dan jurnal
lainnya yang serupa data 
tampilannya!!

Misalnya setelah memilih dan mengklik salah satu list jurnal, 
maka muncul tampilan jurnal tersebut

Jurnal ini sudah discontinu atau tidak
dicoverage atau tidak diindeks atau
dicancel oleh scopus sejak tahun 2017 



Status jurnal tersebut di scimagojr.com ketika di ketik nama jurnal/issn jurnal pada kolom
pencarian muncul keterangan coverage status sudah dicancell 2017



Contoh Kasus 2



Misalnya setelah memilih dan mengklik salah satu list jurnal, 
maka muncul tampilan jurnal tersebut

Jurnal ini dapat dikatakan aman karena scopus coverage tertulis present (diindeks sampai saat
ini/sekarang)

Selanjutnya klik di source homepage, karena source homepage adalah website resmi jurnal tersebut,  
1. Setelah diklik muncul website jurnal tersebut, pada website jurnal tersebut buatlah

akun/register, baca semua petunjuk publish dan submit naskah yang akan dipublikasikan, 
2. Jika source homepage setelah di klik tidak muncul website jurnal tersebut, hindari/jangan

publish di jurnal tersebut
3. jika tidak ada tertulis source homepage, hindari jurnal tersebut
4. Poin 2 dan 3 adalah indikasi awal bahwa jurnal tersebut patut untuk dicurigai sebagai indikasi

awal bahwa jurnal tersebut (jurnal predator) atau (jurnal kloning/palsu/tiruan/hijacked)



Contoh Kasus 3



Misalnya setelah memilih dan mengklik salah satu list 
jurnal,  maka muncul tampil jurnal tersebut

Masih dicoverage sampai
sekarang (present) 

Source homepage 
Ada, selanjutnya klik pada tulisan
source homepage akan muncul web jurnal
seperti pada tampilan slide selanjutnya

Perlu diingat website jurnal yang 
resmi/sah/valid sumbernya hanya
Pada source homepage



Tampilan website 
resmi jurnal setelah
diklik source 
homepage

Jika ada jurnal lain 
dgn nama sama
semua data sama
tetapi bukan dari
source homepage jgn
publish dijurnal
dengan website ini
karena jurnal
tiruan/palsu/hijacked



Contoh Kasus 4



Terbitan setelah 2020 Tidak
dicoverage/ tidak diindek
oleh scopus,

Hindari jurnal ini

Source homepage 
Ada, selanjutnya di klik
Untuk menuju web jurnal
yg resmi/sah/valid

Misalnya setelah memilih dan mengklik salah satu list 
jurnal,  maka muncul tampilan jurnal tersebut.



Tampilan website 
resmi jurnal
setelah diklik
source homepage

Jika ada jurnal lain 
dgn nama sama
semua data sama
tetapi bukan dari
source homepage 
jgn publish disana
karena jurnal
tiruan (hijacked)



Contoh Kasus 5



Misalnya setelah memilih dan mengklik salah satu list jurnal,  maka
tampil jurnal tersebut

Masih dicoverage atau diindeks
pihak scopus sampai dengan sekarang

Source homepage 
Ada, selanjutnya di klik
Untuk membuka web jurnal yg
resmi/sah/valid



Lihat kode DOI pada artikel di jurnal ini semua dimulai/diawali
dengan (10.11784) ini adalah kode unik khusus untuk jurnal

Tianjin Daxue Xuebao (Ziran Kexue yu Gongcheng Jishu Ban)/Journal 
of Tianjin University Science and Technology

Jika ada nomor DOI selain 10.11784 yang mengatasnamakan jurnal
ini maka dipastikan jurnal tersebut palsu/tiruan (hijacked)

Tampilan website 
resmi jurnal
setelah diklik
source homepage

Artikel yang diterbitkan di website 
jurnal resmi



Terdeteksi
kode DOI 
berbeda

(10.11784 dengan
10.17605)

Disimpulkan jurnal ini mengatasnamakan jurnal Tianjin Daxue Xuebao (Ziran Kexue yu
Gongcheng Jishu Ban)/Journal of Tianjin University Science and Technology berdasarkan kode
DOI yg berbeda (Berhati-hati selalu cek DOI jurnal/artikel)



Tampilan artikel
pada website 
resmi/sah/valid

Tampilan artikel
pada website jurnal
tiruan/palsu/hijacked



Contoh
Penelusuran

DOI jurnal



WEBSITE RESMI

Salah satu artikel yang diterbitkan

Copi kode/link DOI dan buka
laman doi.org dan paste pd 
kolom pencarian



Isi kode/link DOI artikel pada kolom sesuai DOI artikel
pada slide sebelumnya

Setelah di klik submit maka akan
muncul tampilan artikel tersebut
pada website jurnal
resmi/sah/valid dimana artikel
tersebut diterbitkan



Jurnal bereputasi wajib memiliki DOI, jika tidak memiliki DOI 

hindari jurnal tersebut

Setiap jurnal memiliki kode unik DOI masing-masing sehingga
DOI mengindikasikan keaslian/originalitas/resmi/sah/validnya
suatu jurnal

Setiap DOI suatu artikel jika dimasukkan pada kolom submit 

pada laman doi.org, setelah klik submit akan terbuka laman

artikel tersebut pada website resmi jurnal tersebut. Jika hasil

klik submit muncul error atau tidak tertuju pada 
website jurnal resmi/sah/valid maka hindari
jurnal tersebut



Gunakan link website berikut untuk memastikan
Kembali jurnal bukan termasuk ke jurnal predator, 
bukan jurnal imitasi/palsu (hijacked journal) melalui
link yang telah disediakan: 

Publishers:
https://beallslist.net/
https://beallslist.net/publishers/

Standalone Journals: https://beallslist.net/standalone-journals/

Vanity Press: https://beallslist.net/vanity-press/

Hijacked Journals: https://beallslist.net/hijacked-journals/

Misleading Metrics: https://beallslist.net/misleading-metrics/

Contact: https://beallslist.net/contact/

https://beallslist.net/
https://beallslist.net/publishers/
https://beallslist.net/standalone-journals/
https://beallslist.net/vanity-press/
https://beallslist.net/hijacked-journals/
https://beallslist.net/misleading-metrics/
https://beallslist.net/contact/



