
FORMULIR HASIL VALIDASI DAN PENILAIAN KARYA ILMIAH DOSEN 

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 

A. ldentitas Artikel dan Jurnal 

1. Judul Artikel 

2. Penulis 

Meningkatkan Citra Pertanian Mela lui Pembangunan lnfrastruktur 

Ujang Sumarwan 

3. Halaman dalam Jurnal 28 - 31 

4. ldentitas Jurnal 

a. Nama Jurnal 

b. ISSN 

AgriMedia (Majalah Agrib isnis, M anajemen dan Teknologi) 

0853 - 8468 

c. Nomor/Volume 2I16 

d. Ed isi (Bulan/Tahun) Desember 2011 

e. Penerbit AgriMedia 

f . Alamat Website Jurnal : 

http ://agri media. m b. i pb .a c. id/ archive/view Abstra kArch ive ?id=c4 ff52a00§7 a04 
1122c03e06a3b6534d 

B. Hasil Validasi Oleh Ketua Departemen 

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah ini telah diperiksa/divalidasi dan hasilny<: t•? lah 

memenuhi kaidah ilmiah, norma akademik dan norma hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Pend id ikan 

Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. 

C. Hasil Penilaian Peer Reviewer IPB 

Komponen yang Dini lai 

a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%) 

b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan 

(30%) 

c. Kecukupan dan kemutakhiran data/infor-
masi dan metodologi (30%) 

d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbitan 

jurnal (30%) 
------

Nilai Total (100%) 

Nilai untuk individu dosen yang bersangkutan 
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KETENTUAN DALAM PENILAIAN KARYA ILMIAH DOSEN OLEH PEER REVIEWER 
PADA TINGKAT PERGURUAN TINGGI DI IPB 

{Hasil Rapat TPKID IPB pada hari Jum'at, tanggal 30 Maret 2012) 

1. Setiap karya ilmiah yang sudah divalidasi oleh Ketua Departemen, dinilai oleh dua orang Peer 

Reviewer {Peni lai I dan Penilai II) dari dalam IPB. 

2. Penilai I dan Penilai II merupakan dosen IPB yang ditetapkan oleh Rektor IPB sebagai anggota Tim 

Penilai Karya llmiah Dosen (TPKID) IPB. 

3. Penilai I dan Penilai II harus memiliki jabatan akademik dosen yang serendah-rendahnya sama 

dengan jabatan akademik dosen yang akan diusulkan bagi dosen yang dinila i. 

4. Penilai I dan Peni lai II harus memiliki bidang ilmu pen ugasan dalam jabatan akademik dosen yang 

sesuai dengan bidang ilmu penugasan dalam jabatan akademik dosen yang akan diusulkan bagi 

dosen yang dinilai . Ketentuan mengenai kesesuaian bidang ilmu adalah serendah-rendahnya sama 

pada tingkat rumpun ilmu. 

5. Penilai I dan Penilai II melakukan penilaian secara mandiri (independent) akan tetapi hasilnya harus 

dicantumkan pada tabel hasil penilaian yang sama. 

6. Rata-rata nilai untuk setiap komponen penilaian hanya boleh dihitung (diteta pkan) bilamana selisih 

nilai antara nilai Penilai I dan nilai Penilai II tidak lebih besar dari 1,00 (satu koma nol-nol) . 

7. Bilamana untuk komponen penilaian tertentu terdapat perbedaan nilai antara nilai dari Penilai I dan 

nilai dari Penilai II yang lebih besar dari 1,00 (satu koma nol-nol), maka Penilai I dan Penilai II 

diharuskan untuk membicarakan hasil penilaiannya terhadap komponen penilaian tersebut secara 

bersama-sam a untuk melihat kemungkinan melakukan penilaian ulang, khusus untuk komponen 

penilaian tersebut. 

8 . Bilamana setelah pembicaraan antara Penilai I dan Penilai II sebagaimana dimaksud pada Butir 7, 
selisih nilai hasil penilaian Penilai I dan Penilai II untuk komponen penilaian tertentu tetap lebih besa r 

dari 1,00 (satu koma nol-nol), maka Ketua TPKID IPB meminta Penilai Ill untuk mela kuka n penilaian, 

khusus untuk komponen penilaian tersebut . Selanjutnya nilai rata-rata untuk komponen penilaian ini 

ditetapkan berdasarkan nilai ha~il pennaian Penilai Ill dan hasil penilaian Penilai I atau Penilai II yang 

memiliki selisih nilai terkecil dengan nilai dari Penilai Ill. 

9. Bilamana bidang ilmu penugasan untuk jabatan akademik dosen yang akan diusulkan bagi dosen 

yang dinilai berada di luar rumpun ilmu bidang penugasan dalam jabatan akademik dosen seluruh 

anggota TPKID IPB, maka Ketua TPKID IPB mengusulkan ke pada Rektor IPB untuk meminta dosen 

Penilai dari luar IPB yang memiliki jabatan akademik dosen yang serendah-rendahnya sama dengan 

jabatan akademik dosen yang akan diusulkan bagi dosen yang dinilai dalam bidang ilmu untuk 

penugasan yang sesuai. 
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