
LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATA(I PEER REWEIY

KARYA ILMIAE: JURNAL ILMIAE

Judul Karya llmiah

Jumlah Penulis

Status Pengusul

Identitas Jurnal

Hasil Penilaian Peer Review :

Empowerment and Product Developmeat of'Terasi Rebon' Processed Seafood
Craftsmenas a leading potentid for Competitive Coastal Areasin Kaang Agung,
Tuban, East Java
l).Mahmudah Enny Widyaningrura 2).Abdul Fatah 3).Muslichah Erma W.
4).Soehardjoepri
Dosen Tetap Universitas Bhayangkara Surabaya

a Nanalumal :Advances in Social Sciences Reseach Joumal
b. ISSN :2055-0286
c. Vol. No.BularuThn. : Vol .6 No. 11, November 2019
d. Halaman/Penerbit : 333-340 haV Advances in Social Sciences

Research Joumal
e. DOI Artikel (Jika Ada): 10.14738/assrj .611.7416
f. Repository/Web:
https://iournals.scbolamublishinq.orclindex.ohp/ASSRJ/articldview/74l6

g. Terindeks di

Surabaya,
Reviewer I

Prof. Dr. Budiyanto, MS
MP. :19570702 198303 I 002
Jabatan : Guru Besar
Unit Ke{a: Prodi Manajemen STIESIA Surabaya

Komponen
Yang Dinilai

Nilei Maksimal Jurnel Ilmieh
Nilsi
Akhir
Yang

Diperoleh

Internasional
BGreputasi

lntern
Nasional

Terakreditasi
Nasional

Tidak
Terakreditasi

a) Kelargtapan dan
kessueian unsur isi
iurnal ( l0%)

2.5 I.8

b) &rang lingkup dan
kedalaman
pembahasan (30Plo)

7.5 6

c) Keorkupan dan
kemrnahiran
datafinformasi dan
metodologi (30Plo)

't .5 6.5

d) Kelengkapan unsur
dan kualitas
p€ngbit (30Plo)

t_) 6.5

1o61 = 11fi)%) 25 20.8
Kontribusi pengusul (penulis pertama/anggota utama)

Komentar Peer Review Tentang Kelangkapan dan kesesuaian unsursudah sesuai, hanya saja ada ketidak konsistenan
untuk batang tubuh tidak sesuai mestinya kalau menurut template ada penomoran (1.
Imroduction) namun dalam jumal tidak ada. Bagiameferensi tidak konsisten untuk tahun
mestinya tidak dalam kurung (2020) namun pada anikel tidak demikian.

2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Artikel ini termasuk penelitian tindakan
yang bertujuan untuk pengembangan LIMKM. Ruang lingkup untuk penelitian termasuk
MSDM namun dalam detail akrivitas rencana serta solusi masih kurang dalam hal
kedalaman pembahasan.

3. Kecukupan dsn kemutakhiran data sena metodologi: referensi hanya terdiri dari l0 rujukan
hanya 5 dari Jurnal

4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit: editorial team ad4 laman WEB bisa diakses,
pemerindek tidak nampak pada laman WEB jumal.Dalam satu tertitan lebih dari 9
(sembilan) artikel dari Indonesia.

5. Indikasi plagiasi: Indikasi plagiarism terdeteksi sebesar 2oZ

Nasional
Terindeltr
DOAJ,dI
E



)

HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REWEW
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH

Judul Karya llmiah

Jumlah Penulis

Status Pengusul
ldentitas Jurnal

Hasil Penilaian Peer Review

Empowerment and Product Development of "Terasi Rebon"
Processed Seafood Craftsmenas a leading potential for
Competitive Coastal Areasin Karang Agung, Tuban, East
Java
1).Mahmudah Enny Widyaningrum, 2).Abdul Fatah
3).Muslichah Erma W. 4).Soehardjoepri
Dosen Tetap Universitas Bhayangkara Surabaya
a. NamaJumal :Advances in Social Sciences Research

Journal
b. ISSN :2055-0286
c. Vol. No.Bulan,Thn.:Vol .6 No. 11, November2019
d. Halaman/Penerbit : 333-340 hal/ Advances in Social

Sciences Research Journal
e. DOI Artikel (Jika Ada): 10.147381assd.611 .7416
f. RepositoryMeb :

https ://jou rnals. scholarpu blish ing. org/i
ndex. php/ASSRJ/articlelview f7 41 61 46
22

g. Terindeks di : Google Scholar

Korponen Yang
dinilai

Nilai MaksimalJurnal

Nilai
Akhir
Yang

Diperoleh

lnternasional
Bereputasi lnternasional

Nasional
Terakeditasi

NasionalTidak
Terakeditasi

Nasional
Terindeks

a. Kelengkapan
unsur isijurnal
{1DYol

2.5 2,00

b. Ruang
lingkup dan
kedalaman
pembahasan
(30olo)

7.5 6,80

c. Kecukupan
dan
kemutakhiran
data/informasi
dan
rnetodologi
(30%)

7.5 6,75

d. Kelengkapan
unsur dan
kualitas
penerbit (30%)

7.5 6,75

Total = 1OA o/o 25 22,30

Kontribusi peng usu I (pen u I is pertama/an ggota uhma)
Komentar
Peer Review

l.Kelengkapan unsur isi artikel telah di tunjukkan dengan kelengkapan artikel
darijudul, abstract, introduc*ion, solution, method of implementation dan

yang terdiri
conclusion.

Paper initidak mencantumkan theoritical beckground, method, discussion, dan pada
bagian akhirtidak ada limilations dan recommendation. Artikelini mendasarkan pada
kajian obyek studi(Terasi), namun bukan dalam kategori penulisan artikel ilset, bukan
juga artikelcritical review atau conceptual paper karena ada obyek studidan minim
kajian teori. Keunikan artikel qq!, edalah lebih merupakan kompilasi pemikiran

d



\

berdasarkan idenffikasi problem empffik pada obyek studi, dengan menawarkan solusi
operasional.

2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan
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