
NO UNSUR KETERANGAN NILAI
a. Tidak lugas dan tidak ringkas (0)
b. Kurang lugas dan kurang ringkas (1)
c. Ringkas dan lugas (2)
a. Tidak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa 
Inggris (0)
b. Abstrak kurang jelas dan ringkas, atau hanya 
dalam Bahasa Inggris, atau dalam Bahasa 
Indonesia saja (1)
c. Abstrak yang jelas dan ringkas dalam Bahasa 
Indonesia dan Bahasa Inggris (2)
a. Tidak ada (0)
b. Ada tetapi kurang mencerminkan konsep 
penting dalam artikel (0,5)
c. Ada dan mencerminkan konsep penting dalam 
artikel (1)
a. Tidak lengkap (0)
b. Lengkap tetapi tidak sesuai sisetm (0,5)
c. Lengkap dan bersistem (1)
a. Tak termanfaatkan (0)
b. Kurang informatif atau komplementer (0,5)
c. Informatif dan komplementer (1)
a. Tidak baku (0)
b. Kurang baku (0,5)
c. Baku (1)
a. Tidak baku (0)
b. Kurang baku (0,5)
c. Baku (1)
a. Buruk (0)
b. Cukup (1)
c. Baik (2)
a. Tidak ada (0)
b. Kurang (1)
c. Sedang (2)
d. Cukup (3)
e. Tinggi (4)
a. Tidak ada (0)
b. Kurang (1)
c. Sedang (3)
d. Cukup (5)
e. Besar (7)
a. < 40% (1)
b. 40-80% (2)
c. > 80% (3)

a. < 40% (1)
b. 40-80% (2)
c. > 80% (3)
a. Sedang (2)
b. Cukup (3)
c. Baik (4)
a. Kurang (1)
b. Cukup (2)
c. Baik (3)
a. Tidak mengandung plagiat atau terdapat 
plagiat maksimal 20% (0)
b. Plagiasi yang >20% (-15)
c. Keseluruhannya merupakan plagiat (-20)
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Penyusunan Daftar 
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Kemajuan

Dampak Ilmiah

Nisbah Sumber Acuan 
Primer berbanding 
Sumber lainnya
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Derajat Kemutakhiran 
Pustaka Acuan

Analisis dan Sintesis

Pemanfaatan Instrumen 
Pendukung
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Sangat jelas relevasinya dengan latar 
belakang dan pembahasan, dirumuskan 
dengan singkat

Sumber acuan yang langsung merujuk 
pada bidang ilmiah tertentu, sesuai topik 
penelitian dan sudah teruji. Sumber acuan 
primer dapat berupa: tulisan dalam 
makalah ilmiah dalam jurnal internasional 
maupun nasional terakreditasi, hasil 
penelitian di dalam disertasi, tesis, 
maupun skripsi
Derajat Kemutakhiran Pustaka Acuan

Abstrak

Cara Pengacuan dan 
Pengutipan

Kata Kunci

Sistematika Pembaban

Analisis dan Sintesis

Maksimal 12 (dua belas) kata dalam 
Bahasa Indonesia atau 10 (sepuluh) kata 
dalam Bahasa Inggris  

Dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa 
Inggris yang baik, jumlah 150-200 kata. Isi 
terdiri dari latar belakang, metode, hasil, 
dan kesimpulan. Isi tertuang dengan 
kalimat yang jelas.

Maksimal 5 kata kunci terpenting dalam 
paper

Terdiri dari pendahuluan, metode 
penelitian, hasil dan pembahasan, 
kesimpulan dan saran, daftar pustaka

Pemanfaatan Instrumen Pendukung 
seperti gambar dan tabel

Penyusunan Daftar Pustaka
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