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1. PENILAIAN KARYA

ILMIAH

1. PENILAIAN KARYA

ILMIAH



Mengapa Penilaian
Peer Review Penting ?

1. Belum Bisa Membedakan Klasifikasi Jurnal, prosiding dan Buku

2. Nilai  Karil Maksimal

3. Hanya satu Peer Review

4. Penilain kualitatif (singkat, padat, berisi).

5. Data penilai Peer Review tdk lengkap (contoh tdk ditulis
jabatan fungsional)

6. Reviewer karil di PR tdk punya kualifikasi pend dan jafa yg
sama dgn yg dituju pengusul (mau ke LK/S3 mk reviewernya
wajib min LK/S3, dst).

Masalah?
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PENILAIAN BUKU REFERENSI DAN 

MONOGRAPH  

Komponen yang dinilai

a.Kelengkapan unsur isi buku

b.Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan

c.Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan
metodologi

d.Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan



a. Kelengkapan isi Buku

▪ Cover berisi judul , nama penulis

▪ Kata Pengantar

▪ daftar isi, daftar gambar

▪ Pendahuluan

▪ Kajian analisis dan sintesis

▪ Diskusi

▪ Kesimpulan

▪ Daftr Pustaka

▪ Glosari

▪ Indeks

▪ Halaman belakang :Riwayat hidup penulis

▪ Mempunyai ISBN



b. Ruang lingkup dan pembahasan:

▪ Sesuai dengan bidang ilmu penulis

▪ Sesuai dengan sifat buku Monograph atau Referensi

▪ Pembahasan secara mendalam dan memberikan suatu

pandangan yang baru

▪ Karena merupakan suatu buku yang ditulis dari karya ilmiah

atau pun laporan penelitian maka penulis harus mampu

meramu kembali tulisan yang ada dan tidak mengulang apa

yang sudah ditulis



c.Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi

▪ Daftar pustaka berasal dari buku , paper dan artikel yang relatif baru

▪ Semua bagian diuraikan dengan baik dan jelas

▪ Semua daftar referensi diacu dalam tulisan

▪ Buku R atau M bukan buku disertasi

▪ Tulisan berasal dari penelitian multi years



d.Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan

▪ Diterbitkan oleh penerbit yang dikenal dan mempunyai versi on line

cek google

▪ Memenuhi ketentuan buku

▪ Check dengan googling --- > buku yang bagus dan beredar secara

nasional akan ditemukan dan bahkan disitasi.



Substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu

kompetensi penulis

Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah

karya ilmiah yang utuh, yaitu: adanya rumusan

masalah yang mengandung nilai kebaruan

(novelty/ies), metodologi pemecahan masalah, 

dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap

dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka

yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis

Buku referensi
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Buku Referensi :

• Substansi yang dibahas satu bidang ilmu

• Isi buku sesuai dengan bidang keilmuaan penulis

• Memenuhi Kaidah ilmiah dan etika keilmuan yang utuh (rumusan

masalah yang mengandung kebaharuan, pemecahan masalah, 

dukungan teori mutakhir, kesimpulan dan daftar pustaka)

• Tebal paling sedikit 40 halaman (15.5 cm x 23 cm)

• Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/Organisasi/ PT/Penerbit Resmi

• ISBN, Editor bereputasi,  dan disebarluaskan.

• Tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945
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Buku Referensi...........
•Tidak ada plagiasi
•Dapat di telusuri secara “on-line“ (direpositori di laman resmi 

PT)

•Batas Kepatutan : 1 buku/tahun
•Angka Kredit Maksimal : 40

CATATAN :  

MONOGRAF ATAU BUKU REFERENSI YANG DIAMBIL  DARI DESERTASI 

ATAU TESIS TIDAK DAPAT DI NILAI UNTUK USUL KENAIKAN JABATAN 

AKADEMIK/PANGKAT



Substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal

dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. 

Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah

karya ilmiah yang utuh, yaitu: adanya rumusan

masalah yang mengandung nilai kebaruan

(novelty/ies), metodologi pemecahan masalah, 

dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan

jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang

menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis

Buku Monograf
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MONOGRAF

• Isi buku sesuai dengan bidang keilmuaan penulis

• Memenuhi Kaidah ilmiah dan etika keilmuan yang utuh (rumusan

masalah yang mengandung kebaharuan, pemecahan masalah,   

dukungan teori mutakhir, kesimpulan dan daftar pustaka)

• Dalam bentuk buku, Tebal minimal 40 halaman (15,5 x 23 cm) 

• ISBN, Editor, Penerbit

• Tidak plagiat 

• Dapat di telusuri secara “on-line“ (direpositori di laman resmi PT)

• Disebarluaskan

• Batas Kepatutan : 1 buku/tahun

• Angka Kredit Maksimal : 20



Ada kecenderungan buku yang disusun adalah

Seperti laporan penelitian yang di ISBN-kan

Perhatikan posisi penulis.

Kepantasan
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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 diacu dalam batang tubuh karya

ilmiah
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Lihat URL 

dokumen



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 penilai memberikan penilaian maksimum alasan harus kuat

→Setiap penilai wajib menuliskan komentar di kotak yang disediakan, 

jika memberikan nilai maksimum tidak ada komentar dianggap tidak

dinilai
20



c.Kecukupan dan Kemutakhiran 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.

▪ Data update dan representasi data

▪ 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 &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

22

Lihat Web 

Jurnal
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Jurnal Ilmiah Nasional
• Substansi satu masalah dalam satu bidang ilmu

• Memenuhi kaidah ilmiah &etika keilmuan yang utuh (rumusan masalah, 

pemecahan masalah,hasil dan pembahasan, dukungan teori mutahir, 

kesimpulan, daftar pustaka)

• Diterbitkan oleh Badan ilmiah/organisasi/PT

• Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris

• Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi berbeda

• Dewan Redaksi terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 

dua institusi berbeda

• Memiliki ISSN.

• Dapat ditelusuri secara “On-line” (jurnal ber “web-site”/ direpositori di laman resmi

PT)

• Batas Kepatutan : 2 (dua) artikel /semester / tidak terakreditasi

1 (satu) artikel / semester / terakreditasi



CEK Sinta : https://sinta.ristekbrin.go.id/journals







Cek Laman Jurnal

Cek pengindeks

Cek Impact Factor



Mohon

dicek
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PROSIDING --- > PASTIKAN APAKAH:

• Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam

prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ ISBN)?

• Disaiikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam

prosiding yang dipublikasikan?

• Disajikan dalam seminar/simposium/ lokakarya

tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang 

dipublikasikan? 

• Hasil penelitian/pemikiran yang

tidak disajikan dalam seminar/simposium/ 

lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding.

Cek di cover atau laman

Cek Sertifikat? 



Mohon diperhatikan:

• Batas kepatutan pengakuan banyaknya publikasi di 

setiap kegiatan deseminasi paling banyak 2 (dua) artikel

karya ilmiah.

• Jumlah anga kredit karya ilmiah unsur ---- > paling tinggi

25 %  dari angka kredit penelitian yang diperlukan untuk

pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor

Prosiding yang diterbitkan sebelum 30 Desember 2015 dapat diunggah

direpository perguruan tinggi



Disajikan dalam Seminar Internasional
1. Kriteria Seminar : 

• Diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi atau Lembaga

Ilmiah yang bereputasi

• Pengarah (SC) adalah para pakar yang berasal dari berbagai

negara

• Bahasa Pengantar, bahasa PBB (Inggris, Perancis, Arab, 

Rusia, Cina)

• Pemakalah dan peserta dari berbagai negara

2.   Artikel

• Dimuat dalam Prosiding

• Memenuhi kaidah penulisan Ilmiah
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3. Prosiding :

• Ditulis dalam bahasa resmi PBB

• Editor berasal dari berbagai negara

• Penulis dari berbagai negara

• Memiliki ISBN

• Diterbitkan oleh Lembaga Ilmiah yang bereputasi : 
Organisasi Profesi, PT, Lembaga Penelitian

• Memiliki terbitan “on-line”

• Angka Kredit : 15

• Batas Kepatutan : 1 (satu) Artikel/semester
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Disajikan dalam Seminar Nasional

1.Kriteria Seminar :

• Diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi atau Lembaga Ilmiah

yang bereputasi

• Dewan Pengarah terdiri dari para pakar dibidangnya

• Bahasa Indonesia

• Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai PT, Lembaga

Ilmiah, Lingkup Nasional

2. Artikel :

• Dimuat dalam Prosiding

• Memenuhi kaidah penulisan ilmiah
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3.Prosiding

• Ditulis dalam bahasa Indonesia

• Editor yang sesuai dengan bidang ilmunya

• Memiliki ISBN

• Diterbitkan oleh organisasi profesi, PT, Lembaga Penelitian

• Dapat ditelusuri secara “on-line” atau direpositori di laman 

resmi PT

• Angka Kredit : 10 (maksimal 25% dari A.K yang 

diperlukan untuk semua jenjang)

• Batas Maksimal : 2 (dua) Makalah/semester
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•Menterjemahkan/ Menyadur Buku Ilmiah
- Dari bahasa asing ke bahasa Indonesia

- dari bahasa Indonesia ke bahasa asing

- Diterbitkan dan diedarkan dalam bentuk buku (Kriteria

Buku Ajar/referensi)

- Dapat ditelusuri secara on-line (repositori di laman resmi PT)

- Angka Kredit : 15

- Batas Kepatutan : 1 Buku/semester

• Mengedit/menyunting Buku Ilmiah
- Suntingan/editing terhadap isi buku ilmiah

- Memudahkan pemahaman bagi pembaca

- Diterbitkan dan diedarkan dalam bentuk buku (Kriteria

Buku Ajar/Buku Referensi)

- Dapat ditelusuri secara on-line (repositori di laman resmi PT)

- Angka Kredit : 10

- batas Kepatutan : 1 (satu) Buku/semester



Book Chapter

Artikel dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai

tulisan dari beberapa penulis(book chapter)

Angka Kredit : - 15 (Internaional)

- 10 (Nasional)
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2. BOBOT PENILAIAN 

BERDASARKAN PERAN DALAM 

PENYUSUNAN KARYA



BOBOT PENILAIAN
Perhatikan posisi pengusul dalam penyusunan karya. 

Penulis mandiri ---- > nilai utuh

Penulis pertama ---- > bobot 60 %

Penulis anggota ----- > bobot 40 % dibagi jumlah anggota

Corresponding author ---- >

Jika penulis korespondensi tidak sekaligus sebagai penulis pertama maka penulis

korespondensi dan penulis pertama berhak mendapatkan nilai masingmasing 40% dari

angka kredit karya ilmiah tersebut dan 20% sisanya dibagi kepada penulis pendamping. 

Hal khusus jika penulis karya ilmiah hanya terdiri atas penulis pertama dan penulis

korespondensi maka berhak mendapatkan nilai masing-masing 50% dari angka kredit

karya ilmiah tersebut



PENGUSUL CHIEF EDITOR/ EDITOR

Jika Pengusul sebagai chief editor atau editor jumal yang

akan mengajukan usulan jabatan akademik Lektor Kepala atau

Profesor, maka karya ilmiah untuk pemenuhan persyaratan

khusus harus diterbitkan di luar jurnal yang dikelolanya. |urnal

angka kredit karya ilmiah pelaksanaan penelitian yang diterbikan

pada jumal yang dikelola oleh yang bersangkutan baik sebagai chief 

editor atau editor jurnal, batas pengakuan paling tinggi 10%

(sepuluh persen) dari kebutuhan minimal angka kredit pelaksanaan

penelitian yang diperlukan untuk usulan kenaikan jabatan akademik. 



3. PENILAIAN DARI

PEER REVIEW



Cek Lembar Peer Review

Kategori sering

tidak diisi



KEKELIRUAN YG SERING TERJADI

Sering tidak diisi

Komentar

minim

Peer Review tidak memenuhi syara

Tanggal kosong, selisih nilai signiikan



4. LINIERITAS





CEK:
Cek di laman data usulan



RUMPUN

I.    RUMPUN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA) 

II.   RUMPUN ILMU TANAMAN 

III.  RUMPUN ILMU HEWANI 

IV.  RUMPUN ILMU KEDOKTERAN 

V.   RUMPUN ILMU KESEHATAN 

VI.  RUMPUN ILMU TEKNIK 

VII. RUMPUN ILMU BAHASA 

VIII.RUMPUN ILMU EKONOMI 

IX.  RUMPUN ILMU SOSIAL HUMANIORA 

X.   RUMPUN AGAMA DAN FILSAFAT 

XI.  RUMPUN SENI, DESAIN DAN MEDIA 

XII.  RUMPUN ILMU PENDIDIKAN 



5. Plagiasi

• Bila hasil uji kemiripan melebihi 25 % (dua puluh lima persen) 
terhadap 1 (satu) dokumen primary source (tidak termasuk
daftar pustaka, kemiripan kalimat yang kurang dari 3% (tiga
persen), maka peer review secara substansi harus memberikan
pendapat ada tidaknya indikasi plagiasi. 

• Cek apakah kutipan tsb menuliskan sumbernya?

• Konfirmasi set up software.



Bagaimana supaya lancar

prosesnya?

• Pahami dan ikuti ketentuan

• Jangan sepelekan administrasi

• Mudahkan tim penilai untuk

memeriksa

• Pantau

• Pantang menyerah



THANK YOUTHANK YOU
Terima kasihTerima kasih


