LEMBAR ASESMEN REWARD KARYA ILMIAH BUKU, DAN BAB BUKU/JURNAL INTERNASIONAL
A. IDENTITAS USULAN (*)
A.1. Identitas pengusul (diisi oleh pengusul karya ilmiah)
Nama Lengkap (tanpa gelar)

:

Prodi, Jurusan, Fakultas

:

Kompetensi

:

A.2. Identitas karya ilmiah (diisi oleh pengusul karya ilmiah)
Alamat jurnal online

:

Alamat repositori jurnal/buku(**)

:

Judul artikel jurnal/buku (**)

:

Judul (untuk karya bab buku internasional)

:

Nama para penulis (tersusun lengkap)

:

Nama dan ISSN Jurnal, Vol., No., halaman,
Bulan dan Tahun terbit

:

ISBN buku, penerbit dan tahun terbitan

:

Ket: (*) diisi oleh pengusul
(**) dipilih salah satu

A.3. Sumber karya ilmiah (pengusul memberi tanda centang ‘√’ dan/atau mengisi informasi yang relevan pada kotak persegi)
Skripsi,

judul

penulis

tanggal pengesahan

Tesis,

judul

penulis

tanggal pengesahan

Disertasi, judul

penulis

tanggal pengesahan

Laporan Penelitian didanai, Judul

para peneliti

Laporan penelitian mandiri, Judul

para peneliti

tanggal pengesahan

tanggal pengesahan

A.4. Akurasi dan kualitas rujukan karya ilmiah (pengusul mengisi informasi yang relevan pada kotak persegi)
Jumlah rujukan pada daftar pustaka yang ditemukan pada sitasi in-teks
Jumlah sitasi in-teks yang tak ada pada daftar pustaka
Jenis dan jumlah rujukan dalam 5 tahun terakhir: Primer
Sekunder
Jenis dan jumlah rujukan pada bagian hasil dan diskusi: : Primer
Jumlah total rujukan

Sekunder

Tersier
Tersier

A.5. Kemiripan karya ilmiah:
Dengan menggunakan mesin-pencari (google, yahoo, dll), temukanlah karya-karya ilmiah lain yang mirip dengan karya ilmiah yang ANDA usulkan diatas
(termasuk karya terdahulu dari ANDA ataupun mahasiswa/i bimbingan). Cantumkan besar persentase kemiripan antara usulan karya ANDA dengan masingmasing karya yang ditemukan tersebut dengan menggunakan fasilitas online pada: http://utext.rikuz.com/en. Lengkapi penelusuran artikel daftar berikut ini
(dimulai dari karya ANDA atau karya mahasiswa/i bimbingan ANDA disusul dengan karya orang lain):
No.
1.

Judul

Penulis lengkap dan
terurut

Identitas lengkap penerbit (jurnal,
prosiding, buku)

Laman /
website

Persentase kemiripan (judul,
penulis, abstrak, isi)***
Judul : Sh1=
Penulis : Sh1=
Abstrak: Sh1=
Isi
: Sh1=

; Sh2=
; Sh2=
; Sh2=
; Sh2=

Dst

***) Keterangan:

Sh1=Shingle-1 word (%), Sh2=Shingle-2 words (%), Sh3=Shingle-3 words (%), Sh4=Shingle-4 words (%)
Makassar,
Pengusul
…………………………….

; Sh3=
; Sh3=
; Sh3=
; Sh3=

; Sh4=
; Sh4=
; Sh4=
; Sh4=

;
;
;
;

LEMBAT PENILAIAN USULAN BUKU/JURNAL INTERNASIONAL
B. Asesmen (asesor memberi centang ‘√’ dan/atau memberi informasi yang relevan pada kotak persegi)
B.1 Media
B.1.1 Buku/bab buku internasional: ISBN

□valid □tidak valid, alasan:

□asli □fotocopy
ISSN: □valid □tidak valid, alasan:
Jenis: Internasional (*) □valid □tidak valid, alasan:

B.1.2 Jurnal :

Kategori (*) :

□k1 □k2 □k3

k1: internasional bereputasi SJR =

atau Impact Factor dari Thomson Reuters =

k2: internasional tak bereputasi
k3: berbahasa internasional tapi tak memenuhi syarat jurnal internasional
Konsistensi:

□ya □tidak, fakta:

Terlibat Self-Citation:

tidak

ya,

fakta:

Ket: (*) mengacu pada Pedoman Operasional PAK Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional Dosen [Dirjen Dikti, 2014]

B.2 Artikel/buku/bab buku internasional
B.2.1 Kemiripan judul:

□tidak ada □ada, fakta:

B.2.2 Kesesuaian pada kepenulisan (authorship):

□ya □ tidak, fakta:
Sesuai kompetensi: □sesuai □ tidak sesuai, alasan:
Sesuai kontribusi: □ya □ tidak, fakta:
Sesuai sampul/daftar isi:

B.2.3 Pelanggaran Etika:

□tidak □ ada

Jika ada pelanggaran, kategorinya adalah:

□ plagiasi diri, fakta:
□ plagiasi orang lain, fakta:
□ publikasi ganda, fakta:
□ kontributor palsu, fakta:

B.2.4 Akurasi rujukan:

□ akurat □ tak akurat

Ketidakakuratan ditemukan pada:

□ sitasi in-teks (beri contoh):
□ daftar pustaka (beri contoh):
□ sitasi in-teks dan daftar pustaka (beri contoh):

B.2.5 Nilai kekinian karya (dalam %)

B.26 Nilai kedalaman karya (dalam %)
C. Rekomendasi
Karya ilmiah yang diperiksa ini diterima oleh asesor tanggal:

□ bisa diberi reward, kategori: □ bab dalam buku □ buku □k1
□ tak bisa diberi reward karena:

□k2

Makassar, ………………….…………….
Asesor,

…………………………………………………….
NIP.

