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Penilaian karya ilmiah di Jurnal  

Komponen yang dinilai 

a.Kelengkapan karya ilmiah 

b.Ruang lingkup dan kedalaman 

c.Kecukupan dan kemutkhiran data 

 

d.Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan 
 



a.Kelengkapan karya ilmiah: 
 
 Memenuhi Kriteria jurnal  nasional, atau  nasional atau terakreditasi 

atau jurnal internasional.  
 

 Karya ilmiah di tulis dengan baik,  sesuai struktur artikel /paper yang 
standar yang baik 
 

 Penggunaan bahasa INA atau salah satu bhs resmi PBB  yang baik, misal 
jangan campur campur bhs Inggris dan bhs Indonesia atau lainnya 

 
 semua acuan yang ada di pustaka di acu dalam batang tubuh karya 

ilmiah 
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b.Ruang Lingkup dan kedalaman: 
 

 menjelaskan apa yang diteliti 
 

 menjelaskan apa yang telah dilakukan  dan dicapai oleh  peneliti-peneliti 
lain atau peneliti itu sendiri jika ada keterkaitan dengan penelitian 
sebelumnya 
 

 mengungkapkan kekurangan dari penelitian sebelumnya 
 

 Menjelaskan hasil penelitian sebagai kontribusi keilmuan 

Jika peneliti memberikan ak penilaian maksimum alasan harus kuat 

Setiap penilai wajib  menuliskan  komentar di kotak yang 

disediakan, jika memberikan nilai maksimum tidak ada komentar 

dianggap tidak dinilai 
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c.Kecukupan dan Kemutahiran Data: 
 Semua unsur struktur dipenuhi 

 
 daftar pustaka  up to date 

 
 Umumnya jumlah pustaka jurnal dan seminar lebih banyak dari buku 

 
 Tidak mengulang apa yang sudah ditulis sebelumnya, yang sudah ditulis 

harus  ditulis ulang atau cukup menjadi acuan saja 
 

 Artikel yang baik membuktikan hasil penelitian, simulasi atau 
pengolahan data dan pengamatan atau eksperimen yang dilakukan  in 
line dan  kesimpulan yang dituliskan sudah sahih. Jika  artikel  yang 
ditulis  hanya sampai simulasi tanpa ada eksperimen atau observasi 
yang mendalam , belum tuntas   
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d.Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/Jurnal on line dan 
seminar harus diunggah 
 
 Jurnal  sesuai tampilan jurnal yang dibuat dengan format OJS-PKP 
 
 Home, about, archive, current,……. 

 
 Alamat fisik pengelola jurnal bisa dilacak , tidak cukup dengan 

menyatakan alamat laman saja 
 

 Chef Editor, editor adalah pakar di bidangnya dan dapat dilacak 
 

 Jumlah artikel dalam suatu terbitan wajar dan dalam satu nomor 
penerbitan biasanya tdk lebih dari 2 penulis yang sama. 
 

 Regularitas penerbitan sesuai dengan pernyataan jurnal 
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