
Workshop Universitas Persada

Indonesia

Dwi Fajar Saputra, S.Sos., M.M

Ketua Koordinator Daerah DKI Jakarta  
085693341215 II dfsptra@gmail.com

mailto:dfsptra@gmail.com


Sekilas Diri

• Associate Editor DOAJ, 2018

• Koordinator RJI Pengda DKI Jakarta, 2017

• Tim Evaluator Jurnal Kemenristek Dikti, 2017

• Sys admin RJI Koordinator Pusat, 2017

• Manager Helpdesk Indonesia Onesearch, 2016
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Penjelasan Kategori Jurnal (PAK 2019)  

Pendaftaran arjuna.ristekdikti.go.id  

Evaluasi Jurnal Ilmiah



Penjelasan Kategori Jurnal (PAK  
2019)

Untuk proses penilaian karya ilmiah dalam jabatan  

akademik dosen jurnal dibedakan menjadi:

a.jurnal nasional,

b.jurnal nasional terakreditasi,  

c.jurnal internasional,

d.jurnal internasional bereputasi.

Sumber : Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit  

Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen 2019



Jurnal Nasional

a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.

b. Memiliki ISSN.

c. Memiliki terbitan versi online.

d.Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu  

tertentu.

e. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.

f. Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/OrganisasiProfesi/Organisasi Keilmuan/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.

g.Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa  

Indonesiadan atau Bahasa Inggris.

h. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.

i. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi  

yang berbeda.

j. Angka kredit setiap karya ilmiah maksimal 10 (sepuluh).



Jurnal Nasional Terakreditasi

Jurnal nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang

memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status

terakreditasi dari Kemenristekdikti dengan masa berlaku hasil

akreditasi yang sesuai. Jurnal nasional terakreditasi sesuai

Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 yang dapat

digunakan untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat dapat

diberi nilai paling tinggi 25 adalah peringkat 1 dan peringkat 2

berdasarkan Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018.



Jurnal Internasional

a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.

b. Memiliki ISSN.

c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).

d. Memiliki terbitan versi online.

e. Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.

f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.

g. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring.

h. Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.

i. Proses review dilakukan dengan baik dan benar.

j. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah.

k.Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/ Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak  

terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan.

12. 1. Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti memenuhi kriteria butir 12 huruf a sampai k yang  

mempunyai indikator:

a.Diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau Penerbit (Publisher) kredibel dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi (contoh : Web  of 

Science dan Scopus) dengan SJR jurnal kurang dari 0,15 atau memiliki JIF WoS kurang dari 0,05.

b. Diterbitkan oleh asosiasi profesi internasional bereputasi

c.Jurnal internasional yang memenuhi kriteria butir 12 huruf a sampai k dan indikator butir 12.1 huruf a dan b dapat dinilai paling tinggi 30 (tiga  

puluh).



Jurnal Internasional Bereputasi

a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.

b. Memiliki ISSN.

c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).

d. Memiliki terbitan versi online.

e. Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.

f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.

g. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring.

h. Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.

i. Proses review dilakukan dengan baik dan benar.

j. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah.

k.Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/ Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak

terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan.

12. 2. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagaimana butir 12 huruf a sampai k, dengan indicator:

a. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (Publisher) kredibel.

b.Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (contoh Web of Science dan/atau Scopus) dengan SJR

jurnal paling sedikit 0,15, atau SJR jurnal di atas 0,10 dan Q3, atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah

jurnal berstatus coverage discontinued dan cancelled di Scopus/SCImagojr.

c.Jurnal internasional bereputasi yang memenuhi kriteria butir 12 huruf a sampai k dan indikator butir 12.2 huruf a dan b dapat dinilai paling tinggi 40

(empat puluh).





Evaluasi Jurnal Ilmiah

1. Penamaan Terbitan Berkala Ilmiah

-Pastikan isi ISSN dan E-ISSN sesuai dan  
terdaftar di LIPI

- Nama jurnal menggambarkan lingkup jurnal

2. Kelembagaan Penerbit

- Pastikan lembaga penerbit setingkat  
organisasi profesi



Evaluasi Jurnal Ilmiah

3. Penyuntingan dan manajemen

-Menyediakan rekam jejak mitra bebestari dan  
dewan redaksi (baik keterlibatan peer review dan id  
academic)

-Memiliki dokumen review yang diunggah dan  
bersifat substantif

- Memiliki petunjuk penulisan yang rinci dan lengkap

- Memiliki konsistensi gaya selingkung



Evaluasi Jurnal Ilmiah

4. SubtansiArtikel

- Artikel sesuai dengan focus n scope

- Konten artikel 60 % luar : 40 % dalam

- Memiliki sitasi GS diatas 25

- Tiap artikel memiliki nilai novelty

- Menyertakan sumber primer



Evaluasi Jurnal Ilmiah

5. Gaya Penulisan

- Pastikan judul artikel mewakili isi artikel

- Abstrak minimal bahasa inggris

- Kata kunci minimal 3 dan spesifik spt konten

- Intrumen pendukung menggunakan tools

-Bahasa sesuai kaidah KBBI / English  
Dictionary



Evaluasi Jurnal Ilmiah

6. Penampilan

- Memiliki ciri khas

- Bahasa pengantar di ojs tidak bilingual

- Kualitas PDF resolusi tinggi



Evaluasi Jurnal Ilmiah

7. Keberkalaan

- Pastikan semua terbitan terpublikasi

-Setiap ganti volume, harus dimulai dari awal  
penomorannya

- Metadata dapat ditelusur dengan baik



Evaluasi Jurnal Ilmiah

8. Penyebarluasan

-Pastikan unique visitor muncul dan dapat  
diakses

-Pastikan tercantum di mesin indeks minimal  
reputasi sedang

-Pastikan DOI berjalan dengan baik ditiap  
artikel jurnal


