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WRITING is 
Make over



Mengapa begitu penting untuk 
menulis makalah BAIK?

Before submitting a good manuscript, make sure you 
makeover the best as possible:

Because: 

• it makes YOUR life easier 

• readers can grasp the scientific significance EASILY 

• Your chances of acceptance will be increased.

• …but also the life of the Editors and Reviewers

Editors and Reviewers are already overloaded. Incomplete 
manuscripts create great frustration.



An international editor says… 

• “Masalah penelitian yang dibuat sudah sering muncul”

• Tulisan yang dibuat diluar skop/tema jurnal

• Tulisan tidak mengikuti panduan penulisan

• Pemilihan reviewer yang tidak tepat (atau tidak) disarankan

• Tanggapan yang tidak memadai/sesuai keinginan reviewer

• Bahasa Inggris yang tidak baik

• Resubmission of rejected manuscripts without revision

– Paul Haddad, Editor, Journal of Chromatography A



…and my piece of advice is as 
follows: 

1. Submit to the right journal

2. Submit to one journal only

3. Do not submit “salami”articles

4. Pay attention to journal requirements and structure

5. Check the English

6. Pay attention to ethics standards

7. Ask your colleagues or  hire professional to proof 
read the article

8. Be self-critical 



Persiapan sebelum mulai menulis 
manuskrip

• Mengapa perlu mempublikasikan hasil karya 
riset?

– Apakah sudah ada kontribusi ilmiah?

– Apakah sudah ada permasalahan yang berhasil 
dipecahkan?

– Apakah data yang dimiliki sudah bisa menyatakan 
perspektif ilmiah?

– Bagaimana hasil-hasil termutakhir pada bidang 
yang sama?



Persiapan sebelum mulai menulis 
manuskrip

• Pemilihan jurnal yang tepat
– Lingkup dan tujuan dari jurnal yang dituju
– Tipe makalah yang telah berhasil dipublikasi
– Segmen pembaca
– Topik-topik teraktual
– Impact factor dari jurnal

• Memahami dengan jelas petunjuk penulisan 
jurnal bagi para penulis.
– Terapkan aturan penulisan jurnal bahkan sejak dari 

draft paling awal
– Format, layout, gambar, table, referensi, dsb.



Manuskrip yang baik

• Manuskrip yang baik bisa membuat pembaca 
mendapatkan informasi saintifik yang 
dipaparkan dengan mudah dan jelas.

• Poin utama manuskrip yang baik

– Isi, menarik pembaca dan bernilai manfaat

– Penyajian,  jelas dan logis



Kenapa kita harus Publish?

• ... untuk berbagi 
ilmu dengan 
KOMUNITAS
tentang sesuatu 
untuk memajukan 
pengetahuan di 
bidang tertentu.



Artikel Anda seharusnya bermanfaat 
bagi komunitas penelitian … 

Sebuah studi penelitian hanya bermakna jika pembaca
dapat memahami signifikansi ilmiahnya dengan
MUDAH

• Konten  Dapat digunakan oleh orang lain secara
etis

• Presentasi  jelas / dipahami / menarik untuk
dibuat kembali

Otherwise Your paper is worthless as no one reads,

uses, or cites it



….and yourself

Manuscript yang telah anda buat 
“Merupakan Akses” Masuk kedalam 
komunitas anda



Kenapa Ilmuwan harus publish?

Penerbitan merupakan salah satu langkah yang 
perlu ditempuh dalam proses penelitian 
ilmiah.

We should publish:
• Untuk mempresentasikan sesuatu yang baru 

dan asli atau metode baru
• Untuk merasionalisasi (memperbaiki atau 

menafsirkan ulang) hasil yang telah
dipublikasikan

• Untuk meninjau ulang atau meringkas topik 
tertentu



KENAPA anda harus mempublikasikan
pekerjaan anda? 

• Sudahkah Anda memberikan kontribusi / 
memecahkan masalah di bidang Anda?

• Menempatkan pekerjaan Anda ke dalam perspektif 
dengan data yang ada!

• Mengetahui hasil terbaru!! Search engines (Journal 
citation report, Scopus, Google Scholar etc)



Manuskrip seperti apa yang harus 
saya tulis?? 

• Full articles / Original articles  the most important papers; often 
substantial completed pieces of research that are of significance. 

• Letters / Rapid Communications / Short Communications usually 
published for the quick and early communication of significant and 
original advances; much shortert han full articles (usually strictly 
limited). 

• Review papers / Perspectives summarize recent developments on 
a specific topic; highlight important points that have been 
previouslyreportedand introduce no new information; often 
submitted on invitation. 



Kontribusi Penelitian

15



Pilih jurnal yang tepat

Investigate all candidate journals to find out

• Aims and scope

• Accepted types of articles

• Readership

• Current hot topics

• (go through the abstracts of recent publications)



Pilih jurnal yang tepat

TIPS: 
• Artikel dalam referensi Anda mungkin akan membawa Anda ke jurnal 

yang tepat.

• Apakah jurnal peer-review?
• Mengidentifikasi jurnal yang relevan dengan faktor dampak 

tertinggi (IF)
• Submit to your ideal realistic target journal for acceptance or 

at least some helpful feedback
• Kirimkan ke jurnal yang telah dipublikasikan oleh rekan Anda 

tanpa mengorbankan domain penelitiannya.
• Perhatikan durasi waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan

tulisan anda



ATTENTION! 

• DO NOT gamble by scattering your manuscript to 
several journals. Only submit once!

• International ethics standards prohibit 
multiple/simultaneous submissions, and Editors DO 
find out! 



Before typing, read the specific ‘Guide for 
Authors’ Apply the Guide for Authors to 

your manuscript, 

• Apply the Guide for Authors to your manuscript, even to 
the first draft (text layout, paper citation, nomenclature, 
figures and table, etc.). It will save your time, and the 
editor’s. 



General structure of a 
full article

Tabulation and 
Figure of Results 

and Discussion

Material and 
Methods

State of the arts & 
Reference

Title, Author, 
Abstract, Keywords

Conclusion and 
Introduction

Acknowledgement

The process of writing – building the article



Menulis manuskrip

Elsevier, How To Write a 
World Class Paper



Menulis Manuskrip

Elsevier, How To Write a 
World Class Paper



1. Judul penelitian

• Singkat padat dan mewakili seluruh isi penelitian (jelas
tujuan, masalahnya dan solusinya yg ditawarkan).

• Maksimal hanya terdiri dari 8-12 kata.
• Tidak ada singkatan.
• Judul penelitian wajib memuat:

1. Metode yang diusulkan
2. Tujuan penelitan
3. Obyek penelitian

StrukturStruktur KaryaKarya IlmiahIlmiah



2. Penulis

• Tanpa disertai gelar akademik

• Hanya yang memberikan kontribusi signifikan yang
berhak dicantumkan sebagai penulis

• Mencantumkan nama lembaga asal penulis

• Disertai alamat untuk korespondensi (alamat surat atau
email penulis)

StrukturStruktur KaryaKarya IlmiahIlmiah



3. Abstrak
• Harus menggambarkan keseluruhan isi dari tulisan

atau penelitian yang kita lakukan
• Abstrak diuraikan dengan bahasa lugas, langsung ke

sasaran, dan harus memuat :
1. Masalah penelitian
2. Metode (plus pengembangan/perbaikan) yang kita

gunakan untuk memecahkan masalah penelitian
3. Hasil penelitian

• Abstrak dibuat dalam bentuk satu paragraf saja
Kata kunci memuat kata-kata konseptual, dan
jumlah sekitar 3-5 kata

StrukturStruktur KaryaKarya IlmiahIlmiah



4. Pendahuluan
4.1 Latar Belakang Masalah

• Jangan meletakkan sitasi untuk referensi pada akhir
paragraf (Berndtsson, 2009)

• Satu pernyataan yang mensitasi ke banyak reference
harus dilakukan dengan hati-hati

• Kalimat dalam satu paragraf harus berisi satu pokok
pikiran

• Antar paragraf harus dibuat mengalir (ada kohesi),
bersambungan, dengan alur cerita yang runut

StrukturStruktur KaryaKarya IlmiahIlmiah



• Masalah penelitian yang kita angkat harus dilandasi dengan 
publikasi paper yang kuat (usahakan dari paper journal 
ber-impact factor tinggi, tidak dari conference procedings)

• Harus dipahami bahwa tujuan latar belakang masalah 
adalah memberi argumentasi  bahwa masalah penelitian yg 
diangkat adalah valid

• Tidak menggunakan kata “peneliti atau penulis”, tapi 
membuat kalimat jadi pasif, contoh:
Peneliti akan mencoba memecahkan masalah tersebut 
dengan metode A (X)
Pada penelitian ini, metode A akan diterapkan untuk 
memecahkan masalah tersebut (O)

StrukturStruktur KaryaKarya IlmiahIlmiah



4.2 Masalah Penelitian
• Harus merangkumkan suatu masalah penelitian dari

uraian pada latar belakang masalah
• Harus bahasa masalah
• Menemukan masalah bisa dari future work peneliti lain

yg ada di paper technical, biasanya diletakkan di dalam
kesimpulan

• Masalah juga kadang bisa ditemukan dari review paper,
khususnya yang membahas tentang problems or challenge
pada judul penelitian itu

StrukturStruktur KaryaKarya IlmiahIlmiah



4.3 Rumusan Masalah

• Pertanyaan penelitian: how, how does, what .. But not “how to”

• Pertanyaan penelitian menggantikan hipotesis

• Gunakan kalimat tanya seperti bagaimana, seberapa
efisien/akurat/cepat, dsb

• Pertanyaan pada rumusan masalah itu, akan dijawab oleh
eksperimen penelitian kita, dan dirangkumkan secara lugas,
jelas di bagian kesimpulan

• Jumlah eksperimen dan hasil yang dilakukan (Bab Hasil dan
Pembahasan), ditentukan oleh jumlah research question (RQ)
pada penelitian kita

• Uraikan dalam bentuk point-point apabila rumusan masalah
lebih dari satu sehingga mudah dipahami

StrukturStruktur KaryaKarya IlmiahIlmiah



4.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian :

• Tujuan pada hakekatnya adalah judul, yang diuraikan
dengan lebih detil atau spesifik

• Harus memuat metode dan tujuan beserta
pengukurannya (sinkron dengan masalah)

• Uraikan dalam bentuk point-point apabila tujuan lebih
dari satu sehingga mudah dipahami

• Hal baik yg datang setelah tujuan penelitian tercapai,
baik dari sisi teoritis maupun organisasi

• Manfaat bukan mengulang-ulang tujuan

StrukturStruktur KaryaKarya IlmiahIlmiah



5. Tinjauan Studi

• Memuat penelitian yang benar-benar terkait, dalam aspek,
metode di paper tersebut kita kembangkan

• Uraikan dengan format masalah-metode-hasil, tidak perlu
ke sana sini

• Objek penelitiannya dekat dengan penelitian kita lebih
baik

• Dipilih dari sisi kebaruan, kedekatan, dan memang kita
memperbaiki metode yang dikembangkan oleh peneliti
tersebut

StrukturStruktur KaryaKarya IlmiahIlmiah



• Setelah tinjauan studi ditulis, buat rangkuman dalam
bentuk table state-of-the-art yang berisi: nama peneliti,
tahun, masalah, metode dan hasil

• Akhiri subbab tinjauan studi dengan menjelaskan
perbedaan dan kelebihan penelitian kita dengan penelitian
di tinjauan studi tsb

StrukturStruktur KaryaKarya IlmiahIlmiah



6. Gambar dan Tabel

• Caption untuk Gambar di bawah, sedangkan untuk Tabel
di atas

• Tidak ada dalam kalimat yang menyatakan “gambar
sebagai berikut…”, tapi yang benar adalah “Gambar 2.1
menjelaskan tentang …”

• Semua gambar dan tabel harus dinarasikan, harus
dideskripsikan dan dijelaskan maksudnya apa

• Penjelasan kalimat, misalnya Gambar 2.1 atau Tabel 3.4, G
dan T nya harus kapital, mengikuti caption dari gambar
dan tabel

StrukturStruktur KaryaKarya IlmiahIlmiah



7. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian
eksperimen, dengan tahapan penelitian seperti berikut:

1. Pengumpulan Data (Data Gathering)

(jelaskan langkah yang dilakukan di tahapan ini ... )

2. Pengolahan Awal Data (Data Pre-processing)

3. Model/Metode Yang Diusulkan/Dikembangkan

(Proposed Model/Method)

4. Eksperimen dan Pengujian Model/Metode

(Model/Method Test and Experiment)

5. Evaluasi dan Validasi Hasil (Result Evaluation and Validation)

StrukturStruktur KaryaKarya IlmiahIlmiah



8. Hasil dan Pembahasan

• Hasil data eksperiment
Pemaparan yang jelas dan mudah dipahami

Tunjukkan hasil yang merepresentasikan tujuan dari manuskrip
yang dibuat

Ditunjang dengan grafik, gambar, dsb.

Simbol grafik dan Skala jelas dan mudah dibaca

Tidak perlu menampilkan tabel yang terlalu panjang

StrukturStruktur KaryaKarya IlmiahIlmiah



• Pembahasan

(lakukan analisis dan pembahasan secara lengkap dan 
menyeluruh  hasil eksperimen, evaluasi dan validasi hasil 
pengujian yang telah kita lakukan)

Berdasarkan data yang dihasilkan, penulis bisa memaparkan 
perspektif personal dari permasalahan riset yang 
dihadapinya

Pemaparan yang spesifik, justifikasi dan logika

StrukturStruktur KaryaKarya IlmiahIlmiah



9. Kesimpulan dan Saran

• Kesimpulan
(menjawab rumusan masalah, sinkron dengan tujuan) 

1. Pernyataan umum (general) Apa yang telah dilakukan
dari hasil penelitian

2. Ringkasan dari temuan-temuan yang didapat dari
analisa hasil penelitian

3. Apa kontribusi untuk bidang riset tersebut

4. Kemungkinan pengembangan dan aplikasi ke depan

StrukturStruktur KaryaKarya IlmiahIlmiah



• Saran

Future works yang akan dilakukan sebagai tahapan berikutnya
dari penelitian kita, boleh dari temuan-temuan hasil eksperimen

1. Saran bisa berupa teori, implementasi (praktis), atau untuk
penelitian berikutnya

2. Apabila kesimpulan menolak hipotesis, maka perlu disarankan
penelitian lebih lanjut untuk menguji teori-teori yang ada

3. Apabila kesimpulan menerima hipotesis, maka saran diarahkan
ke langkah praktis bagaimana supaya hasil penelitian bisa
diimplementasikan

StrukturStruktur KaryaKarya IlmiahIlmiah



• Referensi

1. Tidak boleh dibuat dengan ngawur dan asal-asalan
(gunakan Mendeley, atau Endnote style)

StrukturStruktur KaryaKarya IlmiahIlmiah



2. Harus lengkap, penulis (bedakan mana family name dan
mana first name), judul, publikasi, tahun, Vol., No., dsb

3. Usahakan update dengan nomor DOI yang kita cari lewat
internet untuk menjamin kebenaran referensi

4. Lakukan editing pada data referensi yang tidak rapi, misalnya
judul kapital semua, tidak lengkap datanya, dsb

StrukturStruktur KaryaKarya IlmiahIlmiah



Acknowledgments:

1. Pemberitahuan tentang sponsor

2. Ucapan terima kasih pada kolega (bukan anggota peneliti)
yang pernah diajak berdiskusi, termasuk yang membantu
proofread makalah

3. Ucapan terima kasih kepada (anonymous) reviewers yang
memberikan saran-sarang yang konstruktif

StrukturStruktur KaryaKarya IlmiahIlmiah



• Technical Paper or special issue:
1. Experimental data
2. Diskusi data

• Review paper: 
1. Baca dan pahami paper di atas
2. Tentukan latar belakang masalah, pernyataan masalah, 

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, existing 
methods, kontribusi penelitian dan hasil penelitian

PengajuanPengajuan paper (submission paper)paper (submission paper)



KENAPA Anda mengirimkan naskah ke jurnal INI?
Jangan meringkas naskah Anda, atau mengulangi abstrak
Menyebutkan persyaratan khusus, misalnya jika Anda
tidak ingin naskah Anda untuk ditinjau oleh pengulas

tertentu

Cover LetterCover Letter



1. Kesalahan ilmiah (Scientific misconduct)
2. Pemalsuan hasil (Falsification of results)
3. kertas harus asli penulis (The paper must be original to the

authors)
4. Pemasukan dan Publikasi duplikat (Duplicate submission and

publication)
5. Pengakuan yang sesuai dari penelitian sebelumnya dan

peneliti (Appropriate acknowledgement of prior research and
researchers )

6. Identifikasi yang tepat dari semua co-penulis (Appropriate
identification of all co-authors)

7. Konflik kepentingan Konflik kepentingan (Conflict of interest)

Ethic Issues in PublishingEthic Issues in Publishing



Be prepared for rejection

Respond fully 
and politely  
to reviewer’s 
comments 



Alasan mengapa ditolak 

1. Gagal dalam “technical screening“

- Plagiarisme, duplikasi publikasi, submisi paralel
- Artikel tidak lengkap --> kurang satu atau lebih elemen
- Bahasa Inggris kurang baik --> contoh
- Tabel atau gambar tidak dapat dimengerti atau tidak self-

standing
- Tidak mengikuti “Guide for Authors“
- Daftar pustaka tidak lengkap atau sangat usang



2. Tidak sesuai dengan “aims and scope“ dari jurnal

- Contoh artikel

- Sebelum itu -->



3. Artikel tidak mensitasi studi terkait lainnya yang sebetulnya
sangat penting

4. Prosedur dan atau analisis data bermasalah

- Tidak ada kontrol grup/perlakuan kontrol
- Prosedur yang dilakukan tidak dikenal atau tidak standar atau

sudah tidak digunakan lagi
- Statistik yang digunakan tidak valid --> contoh

5. Permasalahan di alur paper --> argumen yang dibangun tidak
logis, tidak terstruktur atau tidak valid



why journals reject papers

1. Focus too narrow 
or too wide

2. Off topic

3. Not scholarly

4. Too defensive and 
not sufficiently 
original

6.  Poor structure

7. Not significant

8. Theoretically or 
methodologically flawed

9. Too many spelling and 
grammatical errors

Radloff Deakin HERG Colloquium 26 
February 2010



1. Sistem peer-review kelebihan beban
2. Hati-hati mempelajari komentar dan menyiapkan 

surat rinci respon
3. Kembangkan dan gabungkan diskusi pekerjaan Anda
4. Belajar dari komentar

First review through EditorFirst review through Editor



1. Siapkan surat rinci tentang respon. Copy-paste komentar 
resensi dan mengatasi satu per satu. Jangan lewatkan setiap 
titik.

2. Berikan halaman dan nomor baris.
3. Diskusi disediakan tapi tidak jelas perubahan apa yang telah 

dibuat.
4. Memberikan respon ilmiah untuk komentar Anda menerima; 

atau bantahan yang meyakinkan, padat dan sopan ke titik 
Anda berpikir resensi yang salah.

5. Merevisi seluruh naskah dan revisi minor TIDAK menjamin 
penerimaan setelah revisi. Jangan mengandalkan penerimaan, 
tetapi mengatasi semua komentar hati-hati

Revision after submissionRevision after submission



Jangan putus asa - itu terjadi pada semua orang

Cobalah untuk mengerti MENGAPA, pertimbangkan pengulas 
saran
• Jadilah diri kritis
• Jika Anda ingin mengirimkan ke jurnal lain, mulai sebagai 
jika Anda akan menulis artikel baru. Baca Panduan untuk 
Penulis jurnal baru, lagi dan lagi.

……. and if the paper has been rejected……. and if the paper has been rejected



1. Memperhatikan rincian
2. Cek dan memeriksa pekerjaan Anda
3. Pertimbangkan reviewers'comments
4. Inggris harus sebaik mungkin (gunakan proof reading)
5. Presentasi penting
6. Luangkan waktu Anda dengan revisi (Jangan terburu-

buru)
7. Mengakui pihak yang telah membantu Anda
8. Baru, asli dan belum dipublikasikan sebelumnya
9. Kritis mengevaluasi naskah Anda sendiri
10. Aturan etika harus ditaati

What Leads What Leads tptp acceptance?acceptance?



PemilihanPemilihan JurnalJurnal



PemilihanPemilihan JurnalJurnal



PencarianPencarian salahsalah satusatu contohcontoh artikelartikel



PenulisanPenulisan artikelartikel mengikutimengikuti petunjukpetunjuk jurnaljurnal yang yang dipilihdipilih



PengirimanPengiriman NaskahNaskah



Penutup

Nigel Cook, Editor-in-chief, Ore Geology 
Reviews



Terima Kasih


