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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur:
a Sistematikapenulisan:

Sistem penuiisan memenuhi kriterian penulisan jurnal ilmiah.
r Kesesuaian judul dengan isi :

Makalah tersebut sudah sesr.rai antar judul dengan isi, serta memenuhiformat dan
kaidah yang berlaku secara umum.

?. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:
r Ruang lingkup sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni:

Memilik ruang lingkup pembahasan yang mencakup kedalaman pembahasan.
r R.ujukan yang dipergunakan dalam proses pembahasan;

Pembahasan makalah dilakukan dengan merujuk berbagai surnber artikel jurnal
nasional yang cukup relevan dengan bidang ilmu penulis.

3. Kecukupan dan kemutakhir"an datalinformasi dan rnetodologit
r Pustaka primer yang diper"gunakan, 5-L0 tahun terakhir;

Data dan inforrnasi-disajikan dengan dengan hanya merujuk hanya satu referensi
jumal-jurnal yang diterbitkan dalam l-0 tahun terakhir.

r Ada unsur novelty {inovasi dan atau invensi}:



. Ada unsur novelty {inovasi dan atau invensi):
Data dan informasi yang disajikan memenuhi unsur inovasi.

4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit:
o Cek online/tidak: Artikei inidapat di lihat secara online
r Cek kebenaran ISSN/ISAN : sudah meliki ISBN dan dapat diakses secara online
r cek apakah termasuk "predatory"ftidak (baik jurnalfpenerbit) : tidak termasuk

predatory.
. Cek keberkaiaan terbit :jurnal sudah ditebitkan secara berkala
o Cek syarat komposisi editorial board dan kontribusi penulis; Syarat terpenuhi

5. lndikasi plagiasi:
r Cek konsistensi penulisan : Baik
r Cek indeksasi : tsaik

r Cek sitasi ; Baik
r Cek sumber pustaka : Baik

6. Kesesuaian bidang ilmu:
r Sesuai dengan ijazah terakhir atau tidak: sesuai dengan ijaah terakhir dan bidang

ilmu penulisnya
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