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TUJUAN MENERBITKAN JURNAL
(Permendiknas no 22/2011 tentang terbitan
berkala ilmiah Pasal 3)

Meregistrasi kegiatan kecendekiaan
Menyertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi
persyaratan ilmiah
Mendiseminasikannya secara meluas kepada
khalayak ramai
Mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan
kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang
dimuatnya

KRITERIA JURNAL NASIONAL YANG DAPAT DIAKREDITASI
(Permendiknas No. 22/2011 ttg Terbitan Berkala Ilmiah Pasal 8)
Terbitan berkala ilmiah diakreditasi apabila memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:
a. memuat artikel yang secara nyata memajukan pengetahuan, ilmu,
teknologi, dan/atau seni yang didasarkan pada hasil penelitian dan
telaahan yang mengandung temuan dan/atau pemikiran yang orisinil
serta bebas plagiarisme;
b. memiliki dewan redaksi atau penyunting bereputasi yang mewakili
bidang pengetahuan, ilmu, teknologi, dan/atau seni;
c. melibatkan mitra bebestari dari berbagai perguruan tinggi dan/atau
badan penelitian dan pengembangan serta industri yang berbeda
dari dalam dan/atau luar negeri yang menyaring naskah secara
anonim;
d. ditulis dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa resmi Perserikatan
Bangsa-Bangsa;
e. menjaga ketaatasasan gaya penulisan dan format penampilannya;
f. diterbitkan secara tercetak dan secara elektronik melalui jejaring
teknologi informasi dan komunikasi; dan
g. menepati jadwal terbit.

Menurut PEDOMAN OPERASIONAL PAK KENAIKAN PANGKAT/JABATAN
AKADEMIK DOSEN, Ditjen Dikti KEMDIKBUD th. 2014: Jurnal ilmiah nasional

adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika
keilmuan
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 disiplindisiplin keilmuan yang relevan.
f. Diterbitkan oleh Penerbit/ Badan Ilmiah/ Organisasi Profesi/ Organisasi
Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
g. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa
Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia.
h. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua
institusi yang berbeda
i. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam
bidangnya dan berasal dari minimal dua institusi yang berbeda.
j. Jurnal nasional yang memenuhi kriteria pada huruf a sampai huruf j
dan terindeks oleh DOAJ diberi nilai yang lebih tinggi dari jurnal
nasional yaitu maksimal 15.

KRITERIA JURNAL BEREPUTASI INTERNASIONAL
(Permendiknas No. 22/2011 ttg Terbitan Berkala
Ilmiah Pasal 12)
Terbitan Berkala ilmiah yang mendapat predikat
akreditasi A dapat memperoleh penghargaan
bertaraf internasional apabila memenuhi
persyaratan:
a. ditulis dalam salah satu bahasa resmi perserikatan
bangsa bangsa;
b. memuat artikel yang berisi sumbangan nyata bagi
kemajuan suatu disiplin ilmu yang banyak
diminati ilmuwan sedunia;

c. penerbitan dikelola secara terbuka dengan
melibatkan dewan penyunting dari
berbagai penjuru dunia, dan penilaian
artikelnya menggunakan sistem penelaahan
oleh mitra bebestari internasional secara
anonim;
d. penyumbang artikel merupakan pakar
berspesialisasi yang berasal dari pelbagai
negara;
e. dilanggan oleh pelbagai lembaga dan/atau pakar
dari pelbagai negara; dan
f. terliput dalam daftar/ indeks yang diterbitkan oleh
lembaga pemeringkat bertaraf internasional.

Menurut PEDOMAN OPERASIONAL PAK KENAIKAN
PANGKAT/JABATAN AKADEMIK DOSEN; Ditjen Dikti
KEMDIKBUD th. 2014 Jurnal internasional adalah
jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi
kaidah ilmiah dan etika keilmuan
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) terbitan
paling sedikit penulisnya berasal dari 4 (empat) negara.
g. Terindek oleh database internasional: Web of Science,
Scopus, Microsoft Academic Search, dan/atau laman
sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti.
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