
Publikasi @ Jurnal Internasional 
Benyamin Lakitan 



Mengapa publikasi internasional ? 

Mayoritas jurnal internasional saat ini telah memiliki versi 
on-line selain edisi cetak sehingga dapat diakses oleh 
peneliti/akademisi dari seluruh penjuru dunia. 

Meningkatkan reputasi akademik peneliti/dosen jika 
mampu mempublikasikan hasil penelitiannya pada peer-
reviewed journal tingkat internasional. 

Memenuhi persyaratan formal untuk memperoleh gelar 
akademik atau promosi jabatan fungsional akademik atau 
peneliti. 



Kriteria publikasi internasional ? 

Dapat diakses dari seluruh penjuru dunia atau 
didistribusikan secara global, atau minimal regional. 

Penulis artikel dan penelaah/penilai (peer reviewer) 
kelayakan untuk dipublikasi berasal dari komunitas 
akademik dari beberapa negara. 

Konten artikel yang dipublikasi bermanfaat secara 
universal atau mencakup wilayah lintas-negara atau 
global. 

Menggunakan bahasa yang dituturkan oleh masyarakat di 
beberapa negara, tidak harus bahasa Inggris. 



Peer-reviewed atau Referred Journal  

Diyakini bahwa jurnal pertama yang menerapkan peer-
review adalah Medical Essays and Observations yang 
diterbitkan oleh the Royal Society of Edinburg pada tahun 
1731. 

 Tetapi untuk format peer review seperti saat ini umum 
dilakukan, dimulai pertama kali oleh jurnal Nature pada 
tahun 1967. 



Proses Peer-reviewing atau Refereeing  

Proses peer reviewing atau refereeing dilakukan dengan 
cara setiap artikel yang akan dipublikasi harus terlebih 
dahulu dicermati oleh minimal dua pakar lain di bidang 
yang sama. 

Berdasarkan hasil pencermatan ini, suatu artikel dapat 
diterima langsung tanpa perbaikan, diterima dengan 
perbaikan/revisi tertentu, ditolak tetapi boleh diajukan 
kembali jika telah dipenuhi beberapa rekomendasi dari 
reviewer, atau ditolak dan tidak mungkin diterbitkan. 



Ragam Peer-reviewing 

 Internal review, diskusi yang dilakukan bersama rekan 
sejawat untuk penyempurnaan manuskrip sebelum 
dikirim ke pengelola jurnal 

Blind review, penilai tidak mengetahui siapa penulis artikel 
yang dinilai dan sebaliknya penulis tidak tahu siapa yang 
menilai tulisannya. 

Open review, baik penilai maupun penulis mengetahui 
siapa yang menilai dan siapa yang menulis artikelnya. 

Post-publication review, kritik dan komentar yang 
disampaikan oleh pembaca artikel setelah diterbitkan 
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Predatory Journal  

 Jurnal yang diterbitkan oleh penerbit yang sangat berorientasi 
komersial dengan meminta bayaran dari penulis yang ingin 
mempublikasikan tulisannya pada jurnal tersebut dan tidak 
melakukan proses penelaahan yang cermat terhadap kualitas tulisan 
yang akan diterbitkan. 



Ciri Predatory Journal  

 Menyatakan dengan cepat bahwa tulisan yang dikirimkan layak terbit 
(accepted) tanpa melibatkan penelaahan cermat untuk menjaga 
kualitas akademik tulisan yang diterbitkan. 

 Selalu meminta bayaran atas tulisan yang diterbitkan (walaupun tidak 
berarti bahwa semua jurnal yang meminta bayaran otomatis 
dikategorikan sebagai predatory journal). 

 Sangat pro-aktif menghubungi para peneliti/akademisi (umumnya 
melalui email) untuk menerbitkan tulisan di jurnal yang bersangkutan. 

 Editor dan reviewer sering terdiri dari individu yang tidak dikenal oleh 
komunitas bidang ilmu dari jurnal yang bersangkutan. 

 Sering memilih nama dan mendisain tampilan jurnalnya agar mirip 
dengan jurnal yang sudah sangat dikenal reputasi ilmiahnya. 
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http://ucdenver.academia.edu/JeffreyBeall/
http://ucdenver.academia.edu/JeffreyBeall/
http://www.ucdenver.edu/pages/ucdwelcomepage.aspx


Beall’s List of Predatory Journal  

Source: Beall (2014) 
http://scholarlyoa.com/2014/01/02/list-of-predatory-publishers-2014/ 





Layanan Abstracting & Indexing (A&I)  

Ditaksir saat ini ada lebih dari 400 penyedia layanan A&I 
on-line.  Dari satu sisi, banyaknya layanan A&I ini sangat 
memudahkan akses untuk mencari artikel atau abstraknya 
berdasarkan kata kunci (keyword) tertentu; tetapi hanya 
sedikit yang menjaga reputasi akademiknya dengan 
konsisten. 

 Thompson Reuters/ISI, Scopus, Google Scholar, dan EBSCO 
merupakan layanan A&I multi bidang ilmu yang sudah 
dikenal luas dan mempunyai reputasi akademik yang baik. 



Mutualisme Layanan A&I – Jurnal Ilmiah (1) 

Periode mencari referensi cetak di rak jurnal di 
perpustakan sudah lewat sejak layanan A&I on-line 
berkembang pesat. 

 Jurnal merasa perlu untuk tercakup dalam layanan A&I 
karena akan meningkatkan visibilitas-nya dan kemudahan 
untuk mengakses artikel yang dimuat pada jurnal yang 
bersangkutan agar dapat dikutip, sehingga indeks sitasi 
artikelnya tinggi.  Makin banyak yang mengetahui 
eksistensi dan reputasi suatu jurnal, maka akan semakin 
banyak yang berminat untuk berlangganan secara on-line. 



Mutualisme Layanan A&I – Jurnal Ilmiah (2) 

 Layanan A&I butuh banyak jurnal yang dicakup, terutama 
jurnal-jurnal yang bergengsi agar makin banyak 
pengunjung dan juga potensi pelanggan situs layanan A&I 
tersebut.  Makin banyak pengunjung, maka makin banyak 
pula pihak yang berkepentingan untuk memasang iklan. 







Merencanakan publikasi internasional ? 

 Pilih jurnal yang paling sesuai untuk substansi hasil penelitian yang 
akan dipublikasikan. 

 Cermati reputasi akademik jurnal yang disasar. 

 Cek berapa lama proses yang dibutuhkan dari pengiriman manuskrip 
sampai diterbitkan/dipublikasikan 

 Pelajari hal-hal teknis dan prosedur untuk mengajukan artikel yang 
akan dipublikasi, termasuk sistematika penulisan, panjang tulisan 
yang diperkenankan, format penyajian manuskrip, format tabel, 
spesifikasi kualitas dan dimensi gambar, cara penulisan kepustakaan, 
panjang abstrak, dan lain-lain.  Setiap jurnal punya ‘guide for author’ 
sendiri. 













Fungsi Gambar pada Jurnal Ilmiah 

 Gambar ditampilkan jika diyakini akan lebih efektif dan efisien dalam 
memberikan penjelasan atau meningkatkan kejelasan deskriptif 
dibandingkan dengan kalimat;  

 Gambar bukan ‘asesori’ untuk memperindah tampilan artikel ilmiah, 
tapi berfungsi sebagai komponen penting dan informatif dari suatu 
artikel.  Dengan demikian maka detil gambar harus tervisualisasi 
dengan jelas dan tulisan atau kode pada gambar harus terbaca; dan 

 Gambar harus merepresentasikan fakta sebenarnya, sehingga 
manupulasi pada gambar hanya boleh untuk mempertegas visualisasi 
obyek yang ditampilkan tetapi tidak dibolehkan jika dapat 
mempengaruhi persepsi yang distortif dari fakta sebenarnya.  



Jenis Gambar untuk Jurnal Ilmiah 

 Gambar pada jurnal ilmiah dapat dalam bentuk foto, grafik statistik, 
diagram; 

 Foto umum digunakan untuk visualisasi anatomi, obyek mikroskopik, 
foto udara bentang lahan; dapat menggunakan warna sebenarnya 
atau dengan penggunaan warna artifisial; 

 Grafik statistik digunakan untuk tujuan pembandingan atau untuk 
menunjukkan kecenderungan hubungan antara 2 atau lebih 
parameter; dan 

 Diagram digunakan untuk visualisasi proses, struktur, dan jaringan 
atau pola hubungan. 



Foto serbuk sari beberapa jenis tanaman 
Dipotret dengan menggunakan mikroskop elektron di Dartmouth College, US 

[Foto ini sudah dilepas sebagai ‘public domain’] 



Foto Kota Jakarta Tahun 2004 dipotret dari NASA’s Terra Satellite 
[Foto ini diunduh dari http://earthobservatory.nasa.gov] 







http://benyaminlakitan.com 


