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Prakata

Syukur alhamdulillah, buku Panduan Penelahaan dan 
Penilaian Naskah Buku LIPI Press dapat kami selesaikan. 
Buku ini berisi panduan tata cara penelaahan dan penilaian naskah 

buku yang dapat diacu oleh penulis dan penelaah, sebagai bagian 
utama dari proses penerbitan buku ilmiah di LIPI Press. Secara khu-
sus, buku ini memberikan informasi rinci mengenai ketentuan buku 
ilmiah yang diterbitkan serta mekanisme penilaian dan penelaahan 
naskah buku.

Buku ini merupakan revisi dari edisi tahun 2016 dan merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari buku Pedoman Penerbitan Buku LIPI 
Press. Perbaikan penyempurnaan materi dilakukan terutama pada ba-
gian ‘Mekanis me Penelaahan dan Penilaian Naskah Buku’, 
khususnya terkait ketentuan umum, kualifikasi, dan ketentuan 
penelaah, dewan editor serta proses mediasi. Penyempurnaan 
panduan juga dilakukan untuk bagian ‘Ketentuan Buku 
Ilmiah yang Diterbitkan’, yang lebih mendetailkan 
persyaratan, format dan sistematika untuk buku ilmiah, bunga 
rampai dan buku ilmiah populer. Materi penanganan etika 
publikasi kami tambahkan sesuai dengan ketentuan 
akreditasi penerbit ilmiah yang disyaratkan Perka No. 17 
Tahun 2016.
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Harapan kami, dengan adanya buku panduan ini, terdapat 
kepastian informasi yang dapat dirujuk bagi seluruh pihak yang 
terkait sehingga konsistensi penerapan standar kualitas buku dapat 
dipastikan.

Kami tidak memungkiri pada panduan ini masih terdapat ke-
ku rang an dan ketidaksempurnaan, untuk itu saran serta masukan 
perbaikan ke depan sangat diperlukan.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-
tingginya kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan 
buku panduan ini. 

Jakarta, Juli 2019, 
Kepala LIPI Press

Rahmi Lestari Helmi, S.Si., M.Si.
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Bab 1 
Pendahuluan

1.1 Latar BeLakang

Penerbit LIPI Press merupakan mitra strategis peneliti dalam 
meningkat kan kinerja publikasi ilmiah nasional sesuai dengan 
keputusan pendirian LIPI Press yang merujuk pada SK Kepala LIPI 
No. 1027/M/2002. Fungsi penerbitan ilmiah ini merupakan bagian 
penting dalam mendukung LIPI sebagai Instansi Pembina Jabatan 
Fungsional Peneliti Nasional.

Proses penelaahan dan penilaian naskah merupakan proses kunci 
pada penerbit ilmiah dalam rangka memastikan kelayakan substansi 
naskah yang akan diterbitkan. Sejak tahun 2012, kebijakan pener-
bitan ilmiah LIPI Press telah menerapkan mekanisme penilaian 
dan penyuntingan naskah buku secara terpusat melalui Dewan 
Editor Substansi. 

Buku panduan ini merupakan salah satu instrumen yang diperlu-
kan dalam penerapan konsep Total Solusi Penerbitan dan 
Sistem Manajemen Mutu (SMM) berbasis ISO 9001:2015 
untuk lingkup layanan penerbitan ilmiah serta 
penerapan pedoman akreditasi penerbitan ilmiah (Perka 
LIPI No. 17 Tahun 2016). Panduan ini juga diperlukan 
untuk memberikan jaminan kepastian layanan kepada pengguna 
dan para pihak yang terlibat serta memastikan proses dan output 
terbitan sesuai dengan ketentuan dan kaidah yang ditentukan.
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1.2 tujuan
Tujuan panduan ini adalah 
1) Menjadi panduan gaya selingkung penerbitan ilmiah yang dapat 

diacu oleh seluruh pemangku kepentingan dalam proses pener-
bitan buku ilmiah.

2) Meningkatkan kualitas buku ilmiah yang diterbitkan melalui 
pene tapan standar penerbitan ilmiah.

3) Menjamin kepastian informasi layanan penerbitan ilmiah bagi 
pemilik/penulis naskah, penelaah, editor, dan pengelola.

4) Meningkatkan efisiensi proses layanan penerbitan ilmiah me lalui 
penyediaan acuan penerbitan buku ilmiah bagi para pengguna 
layanan.

1.3 Dasar Hukum
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta.
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 ten-

tang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
4) Peraturan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan  Indonesia

dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 412/D/2009
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabat an
Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pe nge-
tahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
412/D/2009 Nomor 12 Tahun 2009.

5) Peraturan Kepala LIPI No. 04/E/2012 tentang Pedoman Karya
Tulis Ilmiah.

6) Peraturan Kepala LIPI No. 08/E/2013 tentang Etika Klirens dan
Publikasi Ilmiah.
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7) Peraturan Kepala LIPI No. 5 Tahun 2014 tentang Kode Etika 
Publikasi.

8) Peraturan Kepala LIPI No. 14/2018 tentang Petunjuk 
Teknis Jabatan Fungsional Peneliti.

9) Peraturan Kepala LIPI No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Akreditasi Penerbit Ilmiah.

10) SK Kepala LIPI No. 1027/M/2002 tanggal 12 Juni 2002 tentang 
Organisasi Tata Laksana Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

11) SK Kepala LIPI Nomor 379/E/2015 tanggal 17 April 2015 ten-
tang Pembentukan Dewan Editor LIPI Press.

12)

1.4 Pengertian 
1.4.1 Penerbitan Ilmiah
Penerbitan adalah suatu rangkaian kegiatan penyuntingan, produksi, 
promosi dan distribusi, yang bertujuan untuk menambah nilai suatu 
naskah/artikel sehingga menjadi terbitan (tercetak maupun elektronik) 
yang layak dibaca oleh pembaca sasaran.

Penerbitan ilmiah menekankan pada proses penyuntingan 
substansi melalui penilaian dan penelaahan naskah untuk meng-
hasilkan terbitan/karya tulis ilmiah (KTI) sesuai dengan kaidah yang 
ditetapkan.

1.4.2 Badan Penerbit Ilmiah 
Penerbit adalah suatu organisasi atau badan hukum yang memiliki 
tugas fungsi utama melaksanakan proses penerbitan.

Berikut ini beberapa kriteria yang harus dimiliki penerbit ilmiah.
1) Melaksanakan fungsi-fungsi penerbitan ilmiah untuk mengo-

muni kasikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat pengguna.
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2) Memiliki tim yang bertugas melakukan penelaahan dan peni-
laian naskah.

3) Memiliki standar acuan proses penerbitan sesuai dengan kaidah 
dan ketentuan KTI yang diterbitkan.

4) Memiliki jaringan distribusi nasional dan internasional untuk 
mem fasilitasi diseminasi terbitan.

5) Tergabung dalam keanggotaan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi).

1.4.3 LIPI Press
Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LIPI No. 1027/M/2002 ten-
tang pendirian LIPI Press, LIPI Press mempunyai tugas perencanaan, 
pelaksanaan, penyebaran hasil-hasil terbitan tercetak dan elektronik, 
menjamin mutu terbitan, dan menjaga mutu ilmiah yang tinggi 
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala LIPI.

1.4.4 Tim Verifikatur
Tim verifikatur bertugas menyeleksi dan memverifikasi naskah yang 
masuk ke LIPI Press. Tujuannya untuk mengecek kesesuaian format 
dan sistematika naskah yang mengacu pada ketentuan gaya selingkung 
LIPI Press.

1.4.5 Penyuntingan 
Penyuntingan adalah proses mengolah naskah (manuskrip) agar siap 
diterbitkan, baik dari aspek substansi maupun aspek mekanik (visual, 
kebahasaan, dan desain) sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang 
berlaku agar diperoleh terbitan yang layak dibaca. 
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1.4.6 Gaya Selingkung
Gaya selingkung ialah standar atau ciri khas yang dimiliki oleh 
penerbit dalam menjalankan kegiatan penerbitan, meliputi proses 
penyuntingan dan produksi terbitan yang diterapkan secara konsisten. 
Hal ini dilakukan untuk menyeragamkan dan menjamin kualitas hasil 
terbitan dari suatu penerbit.

1.4.7 Penelaahan
Penelaahan adalah salah satu proses telaah substansi untuk menjamin 
standar kualitas publikasi yang diterbitkan sesuai dengan prosedur 
dan kaidah keilmuan bidang naskah.

Orang yang bertugas melakukan penelaahan disebut penelaah. 
Penelaah ditunjuk berdasarkan kepakarannya untuk melakukan tugas 
menelaah dan menyunting substansi naskah yang akan diterbitkan 
sesuai dengan kaidah dan ketentuan penelahaan yang telah ditetapkan 
oleh penerbit.

1.4.8 Dewan Editor 
Dewan Editor adalah tim pakar/ahli yang memiliki tugas dan we-
wenang untuk menilai dan membuat keputusan diterbitkannya suatu 
naskah sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan standar mutu yang 
telah ditetapkan. 

1.4.9 Naskah/Manuskrip
Naskah/manuskrip adalah kumpulan tulisan yang telah memenuhi 
kriteria tertentu sesuai dengan persyaratan penerbitan buku yang 
telah ditetapkan oleh LIPI Press.
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1.4.10 Karya Tulis Ilmiah (KTI)
Karya Tulis Ilmiah (KTI) adalah tulisan hasil litbang dan/atau tin jauan, 
ulasan (review), kajian, dan pemikiran sistematis yang memenuhi 
kaidah ilmiah.

1.4.11 Terbitan
Terbitan adalah produk akhir proses penerbitan yang sudah layak 
dipublikasi kan kepada masyarakat, baik secara elektronik maupun 
tercetak. Jenis terbitan dapat berupa buku, bunga rampai, jurnal, 
prosiding, buletin, dan terbitan nonilmiah serta populer lainnya.

1.4.12 Buku Ilmiah
Buku Ilmiah adalah KTI hasil pembahasan mendalam tentang 
masalah kekinian suatu keilmuan dengan merangkum hasil-hasil 
penelitian yang terbaru sesuai dengan bentuk kaidah, format, dan 
sistematika yang baku.

1.4.13 Bunga Rampai 
Menurut Perka LIPI Nomor 04/E/2012, bunga rampai adalah 
kumpulan KTI dengan satu tema permasalahan dengan pendekatan 
dari beberapa aspek/sudut pandang keilmuan. Setiap bab dapat berdiri 
sendiri dengan susunan KTI lengkap dan ada benang merah yang 
mengkaitkan keseluruhan bab. KTI yang dikeluarkan dalam bentuk 
bunga rampai mempunyai makna yang mandiri dan jelas.

1.4.14 Buku Ilmiah Populer
Karya tulis ilmiah populer adalah buku yang bersifat ilmiah dan ditulis 
dengan menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh 
masyarakat awam. Berikut ini beberapa contoh buku ilmiah populer 
yang dapat diterbitkan oleh LIPI Press. 
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1.4.14.1 Memoar 
Memoar adalah kenang-kenangan sejarah atau catatan peristiwa 
masa lampau yang menyerupai autobiografi yang ditulis dengan 
menekankan pendapat, kesan, dan tanggapan pencerita atas 
peristiwa yang dialami dan tentang tokoh yang berhubungan 
dengannya. Dapat berupa catatan atau rekaman tentang 
pengalaman hidup seseorang.

1.4.14.2 Biografi 
Buku yang mengisahkan tentang riwayat hidup tokoh ataupun orang 
biasa yang mengalami kejadian luar biasa dan ditulis oleh orang lain. 

1.4.14.3 Autobiografi 
Buku kisah atau sejarah hidup pribadi yang ditulis sendiri. 

1.4.14.4 Katalog 
Katalog berupa buku, yang memuat daftar informasi tertentu, seperti 
nama, jenis, bentuk, dan lokasi, disertai deskripsi yang disusun secara 
sistematis dan berurutan. Kelengkapan anatomi naskah katalog juga 
harus memuat pendahuluan dan penutup, dalam beberapa kasus juga 
diperlukan petunjuk pemakaian/pembaca.

1.4.14.5 Buku Panduan 
Buku Panduan atau buku petunjuk (manual book) biasanya 
berisikan tentang cara atau berbagai kiat, cara pengoperasian, dan 
metode di bidang ilmu tertentu yang mudah dipahami pembaca 
sasaran.

Catatan: Jika sistematika dan kedalaman subtansi terpenuhi, 
untuk bidang keilmuan tertentu di bidang sosial dan 
kemasyarakatan, jenis buku memoar dan biografi dapat 
dikategorikan buku ilmiah.
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Bab 2 
Ketentuan Buku Ilmiah 
yang Diterbitkan

2.1 Buku iLmiaH

2.1.1 Persyaratan
Buku ilmiah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. 
1) Diterbitkan oleh penerbit ilmiah, baik di tingkat instansi/unit 

litbang pemerintah maupun penerbit swasta nasional atau 
internasional yang memiliki fungsi penerbitan;

2) Memiliki internasional standard book number (ISBN), baik untuk 
terbitan tunggal maupun terbitan revisi selanjut nya;

3) Melewati proses penyuntingan ilmiah yang mencakup penelaahan 
dan penilaian naskah buku;

4) Memiliki paling sedikit 49 halaman, tidak termasuk halaman 
bagian awal (preliminaries) dan bagian akhir (postliminaries).

2.1.2 Sistematika dan Format Buku Ilmiah
Ketentuan format dan sistematika buku adalah sebagai berikut.
1) Buku ilmiah dapat berupa hasil penelitian, hasil pemikiran, hasil 

kajian, atau akumulasi pengetahuan seorang pakar.
2) Kelengkapan sistematika naskah buku terdiri atas:

a) bagian awal (preliminaries), yang terdiri atas judul, nama pe-
nulis, editor (jika ada), KDT, prakata, dan kata pengantar;
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b) bagian isi buku (text matters), yang terdiri atas bab-bab buku 
(harus ada bab pendahuluan dan bab penutup);

c) bagian akhir (postliminaries), yang terdiri atas glosarium, 
indeks, biografi penulis.

4) Format buku ilmiah tidak sama dengan format laporan (teknis)
penelitian sehingga harus diubah atau ditulis ulang.

5) Buku dapat memiliki editor dari penulis (editor ke pengarangan,
bukan editor penerbit) yang berkompeten di bidangnya dan ber-
tugas menyelaraskan isi buku  sehingga layak diusulkan untuk
diterbitkan.

6) Sistematika pembahasan naskah tersusun atas bagian atau bab-
bab yang dibuat secara berkesinambungan dan bertaut an.

7) Bagian isi buku terletak di antara bagian awal dan bagian akhir.
Bagian isi merupakan inti dari sebuah buku, dapat terdiri atas
beberapa bagian tanpa didahului abstrak. Tiap bagian buku ter-
diri atas beberapa bab dan subbab. Tiap bagian isi buku dapat
langsung berupa bab dan subbab. Penulis buku berkontribusi
menulis seluruh bagian buku, bukan hanya bab atau subbab
tertentu saja.

8) Jika menggunakan bagian buku, satu bagian merupakan urutan
beberapa bab dengan topik bahasan yang sama.

9) Jumlah bab buku sedikitnya 3 bab, termasuk bab pendahuluan
dan bab penutup.

10) Untuk judul bab I dan bab terakhir selayaknya berupa konten
atau kalimat substansi, bukan bab “pendahuluan” dan “penutup”.

11) Untuk naskah hasil penelitian yang akan diterbitkan, judul bab
harus mencerminkan topik atau konten pembahasan buku, bu-
kan “Tinjauan Pustaka”, “Metodologi penelitian”, “Pembahasan”,
atau “Hasil”. Judul subbab harus mencerminkan topik atau
konten pembahasan buku dan bukan “Penyataan/Perumusa n
Masalah”, “Tujuan Penelitian”, atau “Manfaat Penelitian”.



 11

12) Untuk naskah hasil penelitian yang diterbitkan, uraian tentang
“Latar Belakang”, “Metode” dan “Kajian Pustaka” tidak menjadi
judul bab atau subbab, sebagaimana dalam laporan penelitian.
Substansi “Latar Belakang”, “Metode” dan “Kajian Pustaka” se-
layaknya disarikan dalam bab I (yang berisikan konten penda-
huluan).

13) Bab terakhir merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan
dan/atau rekomendasi.

14) Daftar kata indeks diletakkan pada bagian akhir (postliminary).
Penulis menyiapkan daftar ini tanpa mencantumkan nomor hala-
man.

15) Rujukan yang disitasi pada bagian isi (text matter) harus selu-
ruhnya tertulis dalam “Daftar Pustaka” sesuai dengan kaidah
penulisan daftar pustaka dan digunakan secara konsisten untuk
setiap akhir bagian isi buku.

16) Penggunaan bahasa teknis diusahakan seminimal mungkin agar
mudah dipahami oleh pembaca yang nonspesialis.

17) Naskah belum pernah diterbitkan oleh penerbit lain dan meru-
pakan karya asli yang tidak melanggar etika dan undang-undang
hak cipta.

18) Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
19) Gambar, foto, skema, dan diagram disiapkan dalam fail terpisah

dengan kualitas minimal 300 dpi (dot per inch), format file JPEG
(.jpeg) tanpa kompresi atau TIFF (.tiff) agar hasil cetak tajam.

20) Ilustrasi, baik berupa gambar, grafik, skema, diagram, maupun
tabel, wajib diberi identitas berupa penomoran dan keterangan
secara berurutan.

21) Ketebalan naskah buku yang ingin diterbitkan minimal 90 hala-
man A4 atau jika sudah terbit sebagai buku dapat disetarakan
menjadi sedikitnya 49 halaman isi ukuran A5.
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2.2 Bunga ramPai

2.2.1 Persyaratan 
Bunga Rampai wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. 
1) Diterbitkan oleh penerbit ilmiah, baik di tingkat instansi/unit

litbang pemerintah maupun lembaga penerbitan swasta nasional
atau internasional yang memiliki fungsi penerbitan ilmiah.

2) Memiliki internasional standard book number (ISBN), baik untuk
terbitan tunggal maupun terbitan revisi selanjut nya.

3) Melewati proses penyuntingan ilmiah yang mencakup penelaah-
an dan penilaian naskah buku.

4) Memiliki paling sedikit 49 halaman (halaman isi, tidak termasuk
halaman preliminaries dan bagian akhir).

2.2.2 Format dan Sistematika Bunga Rampai
Ketentuan format dan sistematika bunga rampai adalah sebagai 
berikut.
1) Kelengkapan sistematika naskah bunga rampai terdiri atas:

a) bagian awal (preliminaries), yang terdiri atas judul, nama edi-
tor, KDT, prakata, dan kata pengantar;

b) bagian isi buku (text matters), yang terdiri atas beberapa bab 
yang mandiri, harus ada bab pendahuluan/prolog dan bab 
penutup/epilog;

c) bagian akhir (postliminaries), yang terdiri atas glosari, indeks, 
biografi penulis, lampiran, dan sinopsis.

2) Nama penulis dicantumkan pada setiap bab/artikel dan di-
letakkan setelah judul. Tiap bab bunga rampai dapat ditulis oleh 
satu atau lebih penulis.

3) Tiap bab atau bagian bunga rampai dapat berdiri sendiri dan 
harus memiliki keterkaitan antarbab. Apabila dilepas, tiap-tiap  
bab dapat menjadi karya tulis/artikel yang mandiri.
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4)  Pada awal setiap bab bunga rampai harus ditulis judul bab (judul 
artikel). Nama penulis harus dicantumkan pada setiap bab, di 
bawah judul bab. Informasi afiliasi atau nomor kontak penulis 
artikel tiap bab tidak perlu dicantumkan.

5) Bunga rampai harus memiliki editor dari pihak penulis yang 
bertugas untuk:
a) menyelaraskan sistematika naskah buku dalam format yang 

ditetapkan oleh penerbit;
b) menyusun Bab 1 (prolog) yang mengantarkan kese lu ruhan 

isi dan mencari keterkaitan antar bab/bagian bunga rampai. 
Editor tersebut juga memiliki kewajiban menyusun bab pe-
nutup (epilog) yang berisi hasil analisis dan kesimpulan dari 
keseluruhan isi bunga rampai;

c) memastikan bahwa naskah tidak melanggar asas legalitas dan 
kesopanan (tidak menyinggung unsur SARA dan tidak ber- 
tentangan dengan undang-undang);

d) menyediakan prakata untuk naskah yang akan diterbitkan;

e) memastikan bahwa setiap unsur (gambar, tabel, data, diagram, 
dan skema) yang digunakan dalam naskah terbebas dari tun-
tutan hukum, dibuktikan dengan mencantumkan sumber.

6) Untuk naskah hasil penelitian yang akan diterbitkan dalam ben-
tuk bunga rampai, pembahasan tentang “Latar Belakang”, “Me-
tode” dan “Kajian Pustaka” tidak menjadi bagian tersendiri atau 
menjadi judul bab sebagaimana dalam laporan penelitian. Judul 
bab “Latar Belakang”, “Metode”, dan “Kajian Pustaka” ditiadakan 
dalam bunga rampai, disarikan dalam konten bab/subbab.

7) Judul bab dan subbab ditulis dalam bentuk pernyataan/kalimat 
substansi/konten.

8) Jumlah bab dalam sebuah bunga rampai adalah 5, termasuk bab 
1 yang berisi prolog dan bab penutup berisi epilog.
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9) Setiap bab/bagian bunga rampai dapat disusun dengan atau tanpa
membuat judul subbab, namun tetap mengandung unsur-unsur
bahan isi, seperti pendahuluan/pengantar, uraian isi, dan pe-
nutup/kesimpulan. Uraian tentang pendahuluan dan penutup/
kesimpulan dapat berupa satu alinea atau lebih di awal dan di
akhir artikel/bab/bagian.

10) Dalam tiap bab/bagian bunga rampai yang mandiri, tidak perlu
ada “abstrak” sebagaimana yang terdapat pada jurnal dan pro-
siding.

11) Daftar pustaka pada bunga rampai dicantumkan pada akhir setiap
bab.

12) Penulisan sitasi dan daftar pustaka mengacu pada standar pe-
nulisan yang konsisten pada seluruh bab dalam satu bu nga ram-
pai. Uraian lebih lengkap mengenai penulisan daf tar pustaka dapat
dilihat pada buku Panduan Penyusunan Kutipan dan Daftar Pustaka
LIPI Press.

13) Daftar kata indeks diletakkan pada bagian akhir  (postliminary).
Penulis menyiapkan daftar ini tanpa mencantumkan no mor hala-
man.

14) Gambar, foto, skema, dan diagram disiapkan dalam file ter pisah
dengan kualitas minimal 300 dpi (dot per inch), format file JPEG
(.jpeg) tanpa kompresi atau TIFF (.tiff) agar hasil cetak tajam.

15) Ilustrasi, baik berupa gambar, grafik, skema, diagram, maupun
tabel wajib diberi identitas berupa penomoran dan ke te rangan
secara ber urutan. 

16) Ketebalan naskah buku yang ingin diterbitkan minimal 90 hala-
man A4 atau jika sudah terbit sebagai buku dapat di seta rakan
menjadi sedikitnya 49 halaman isi ukuran A5.
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2.3 Buku iLmiaH PoPuLer

2.3.1 Persyaratan 
Buku ilmiah populer pada prinsipnya juga harus memenuhi persyarat-
an administratif sebagai berikut. 
1) Diterbitkan oleh suatu badan usaha atau lembaga penelitian baik

di tingkat instansi/unit litbang pemerintah atau lembaga pener-
bitan swasta nasional atau internasional yang memiliki fungsi
sebagai usaha penerbitan.

2) Memiliki internasional standard book number (ISBN), baik untuk
terbitan tunggal maupun terbitan revisi selanjutnya.

3) Melewati proses editorial yang mencakup pemeriksaan kebenaran
keilmuan dan tata bahasa.

4) Berisi paling sedikit 49 halaman (halaman isi, tidak termasuk
halaman bagian awal dan bagian akhir buku). Untuk buku-buku
kategori buku penyu luhan atau buku modul pelatihan, sedikitnya
terdiri atas 20 halaman A4 dengan font 12 Times New Roman
atau yang setara dalam jumlah karakter.

2.3.2 Format dan Sistematika Buku Ilmiah Populer
Ketentuan format dan sistematika buku adalah sebagai berikut.

1) Kelengkapan sistematika naskah buku ilmiah populer tidak 
sekaku format buku ilmiah, namun tetap mengacu pada 
bagian-bagian buku sebagai berikut:
a) bagian awal (preliminaries), yang terdiri atas judul, nama 

editor, prakata, kata pengantar, dan KDT;
b) isi buku (text matters), yang terdiri atas bab-bab buku 

(harus ada bab pendahuluan dan bab penutup);
c) bagian akhir (postliminaries), terdiri atas biografi penulis, 

dan sinopsis).
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2) Kedalaman substansi isi buku ilmiah populer tidak seperti 
buku ilmiah, namun tetap berdasarkan pada kebenaran 
data, gambar, dan sumber-sumber kutipan lainnya yang da-
pat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3) Setiap gambar, ilustrasi dan data-data yang dikutip tetap 
harus mengacu pada standar pengutipan buku ilmiah dan 
ketentuan hak cipta, misalnya menyebutkan sumber gambar, 
foto atau data yang dikutip sesuai kaidah penulisan yang 
ditentukan.

4) Dapat ditetapkan editor dari penulis (editor kepengarangan), 
bukan editor penerbit yang bertugas menyelaraskan isi buku 
sehingga layak diusulkan untuk diterbitkan.

5) Bahan isi buku terletak di antara bahan awal dan bahan akhir. 
Bahan isi merupakan inti dari sebuah buku, dapat terdiri 
atas beberapa bagian. Tiap bagian buku terdiri atas beberapa 
bab dan subbab. Bahan Isi dapat langsung berupa bab dan 
subbab. Penulis buku berkontribusi menulis seluruh bagian 
buku, bukan penulis bab atau subbab tertentu saja.

6) Sistematika pembahasan naskah tersusun atas bagian atau bab-
bab yang dibuat secara berkesinambungan dan bertautan. 
Pada prinsipnya tata cara penulisan judul bab dan subbab 
sama seperti ketentuan untuk buku ilmiah
(poin 2.1)

7) Jika menggunakan bagian buku, satu bagian merupakan 
uruta n beberapa bab dengan topik bahasan yang sama

8) Jumlah bab buku sedikitnya 3 bab, termasuk bab pendahu-
luan dan bab penutup.

9) Bab penutup berisi kesimpulan dan/atau rekomendasi.
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Bab 3 
Mekanisme Penelaahan dan Penilaian 
Naskah Buku

3.1 ketentuan umum

Untuk menjamin mutu substansi ilmiah suatu terbitan, naskah buku 
yang akan diterbitkan LIPI Press harus melalui proses penilaian dan 
penelaahan naskah. Proses penelaahan umumnya dilakukan secara 
tertutup (blind review), namun pada kondisi tertentu dapat dilakukan 
penelaahan metode terbuka (open review) atas persetujuan Dewan 
Editor (DE).

Dewan Editor diangkat melalui penetapan SK Kepala LIPI 
atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu 
penugasan. DE terdiri atas ketua, koordinator, dan wakil koordinator 
bidang keilmuan. LIPI Press berkoordinasi dengan DE dalam 
menetapkan pendistri-busian naskah kepada penelaah. 
Berdasarkan pertimbangan bidang kepakaran dan  profesionalisme, 
penelaah dapat ditetapkan dari DE atau di luar anggota DE (baik 
dari dalam maupun luar LIPI). Penelaah ditetapkan melalui surat 
tugas pene laahan yang ditandatangani oleh Kepala UPT BMR 
LIPI Press atau pejabat yang di tunjuk. Penelaah menyampaikan 
hasil penelaahan secara tertulis dan menandatanganinya sesuai dengan 
format yang telah di tetapkan oleh LIPI Press (Lampiran 1).

Penelaah membuat rekomendasi hasil penelaahan kepada 
DE. Secara periodik diselenggarakan forum panel DE untuk mem 
bahas status penerbitan dan pengambilan keputusan penerbitan. 
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Jika status akhir hasil penelaah adalah diterima, proses 
penerbitan dapat dilanjutkan ke proses pracetak. Pada kasus-
kasus tertentu penelaah tidak dapat menyelesaikan proses telaah, 
DE mengambil alih proses penelaahan jika bersesuaian dengan 
bidang kepakarannya. 

3.2 kuaLifikasi Dewan eDitor Dan PeneLaaH naskaH

Seorang penelaah harus memenuhi kualifikasi dan ketentuan sebagai 
berikut.

1) Direkomendasikan oleh DE. Usulan penelaah dapat di   
rekomendasikan oleh penulis, namun penetapan dilakukan 
oleh DE.

2) Memiliki kepakaran yang berkesesuaian dengan bidang 
naskah yang akan ditelaah.

3) Diutamakan memiliki rekam jejak dan pengalaman sebagai 
pe nulis atau editor buku ilmiah dan/atau bunga rampai.

4) Bersedia memenuhi ketentuan, mekanisme, dan tenggat 
waktu.

Seorang DE harus memenuhi kualifikasi dan ketentuan sebagai 
berikut.

1) Untuk koordinator dan wakil koordinator DE diusulkan oleh 
deputi masing-masing, yang ditunjukkan melalui rekomen-
dasi tertulis dari deputi terkait.

2) Peneliti, sedikitnya telah menduduki jenjang fungsional 
peneliti utama serta memiliki kepakaran yang sesuai.

3) Memiliki rekam jejak sebagai penulis atau editor buku ilmiah 
dan/atau bunga rampai.

4) Memiliki jejaring kerja (network) yang baik di bidangnya.
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5) Memiliki komitmen, sanggup memenuhi ketentuan, me-
kanisme serta tenggat waktu proses terbit yang ditetapkan.

6) DE pada periode sebelumnya dapat diusulkan kembali sesuai
dengan kebutuhan penerbit.

7) Direkomendasikan oleh Kepala LIPI atau pejabat yang di-
tunjuk melalui penetapan SK.

LIPI Press memberikan kompensasi kepada penelaah dan DE 
sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

3.3 kewenangan PeneLaaH Dan Dewan eDitor

Kewenangan DE dan penelaah adalah sebagai berikut.
1) DE dan penelaah sama-sama bertanggung jawab menjamin

standar mutu terbitan dari aspek substansi sesuai dengan bi-
dang ke pa  karan.

b) Penelaah membuat rekomendasi hasil penelaahan sesuai 
dengan  format yang telah ditentukan.

c) Penelaah dan DE merekomendasikan format kategori KTI 
berdasarkan penelaahan (buku ilmiah, bunga rampai, dan 
ilmiah populer).

d) Penelaah dan DE dapat merekomendasikan penghentian 
proses telaah jika isi naskah bertentangan dengan perundang-
undangan yang berlaku.

e) DE menilai dan menetapkan kelayakan naskah terbit ber-
dasarkan rekomendasi hasil telaah.

f) Karena satu dan lain hal, DE dapat mengganti atau 
meng ambil alih tugas penelaah. 
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3.4 taHaPan PeneLaaHan Dan PeniLaian naskaH

Tahapan penelaahan dan penilaian naskah buku adalah sebagai 
berikut.
1)  Sebelum dinilai dan ditelaah, naskah diverifikasi dengan mengacu 

pada ketentuan bentuk, format, dan sistematika publikasi yang 
akan diterbitkan.

2)  Setelah lolos  verifikasi, berdasarkan keputusan DE, naskah didis-
tribusikan kepada penelaah sesuai dengan bidang ke  pa karannya. 
LIPI Press membuat pengantar untuk proses pene laahan kepada 
penelaah dan dilampirkan Surat Tugas Pe nelaahan.

3)  Dalam bidang-bidang naskah yang spesifik, DE dapat memper-
timbangkan penelaah yang direko mendasikan oleh penulis dalam 
formulir permohonan pengajuan penerbitan.

4) Penelaah menelaah naskah berdasarkan aspek-aspek sebagai be-
rikut:
a) bentuk KTI yang akan diterbitkan (buku, bunga rampai, atau 

KTI lainnya);
b) konsistensi sitasi dan daftar pustaka;
c) kejelasan ide dasar penulisan KTI dengan kesesuaian topik 

naskah;
d) kesesuaian antara narasi dan ilustrasi (foto, tabel, gambar, 

dan grafik);
e)  struktur narasi, alur penulisan, kesesuaian antarbab dan/atau 

bagian (arsitektur buku);
f ) keterbacaan (readability);
g) keaslian data, kebaruan pendekatan/tema;
h) kejelasan hak cipta gambar/data/foto serta objek hak cipta 

lainnya;
i) etika;
j) pertimbangan dampak pada pembaca target (terbatas komu-

nitas aka demis atau umum);
k) pertimbangan pasar buku (terutama untuk buku ilmiah populer).
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5)  Pertimbangan aspek etika sebagaimana poin 4) harus meliputi 
Etika Penelitian, Kliren Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah, dan 
Etika Publikasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 
oleh Kepala LIPI.

6) Proses penelaahan dilakukan maksimal tiga tahap. Tiap  naskah 
ditelaah oleh sedikitnya 1 (satu) orang penelaah yang ber  beda. 
Setiap penelaah wajib mengembalikan hasil telaah, berupa do-
kumen salinan keras dan/atau dokumen elektronik serta mengisi 
formulir hasil penelaahan yang ditandatangani (Lampiran 1).

7) Dalam setiap tahap proses penelaahan, penelaah harus menyampai-
kan rekomendasi yang juga tercantum dalam formulir hasil 
penelaahan sebagaimana Lampiran 1 tentang status naskah yang 
ditelaah.

8)  Naskah dengan status hasil penelaahan “diterima dengan syarat” 
berarti memiliki hal-hal yang harus diperbaiki, ditambah atau 
diubah oleh pemilik naskah/penulis sesuai dengan rekomendasi 
tertulis dari penelaah. Waktu pengembalian hasil revisi naskah 
dari penulis ditetapkan sesuai dengan kategori, yaitu perbaikan 
mayor (maksimal 10 hari kerja), dan perbaikan minor (maksimal 
lima hari kerja). Penulis menindaklanjuti rekomendasi perbaikan/
revisi naskah dalam formulir matriks hasil perbaikan oleh penulis 
(Lampiran 2).

9)  Khusus untuk terbitan ilmiah populer, proses penelaahan 
cukup dilakukan oleh satu penelaah dengan mekanisme penelaahan 
yang lebih sederhana (hanya satu kali penelahaan). Keputusan 
proses penelaahan naskah untuk terbitan ilmiah populer sangat 
tergantung pada kompleksitas naskah dan fungsi terbitan. 
Penugasan penelaah naskah terbitan jenis ini dilakukan oleh 
pimpinan DE sebagaimana penelaahan pada umumnya.
Secara keseluruhan, total waktu proses penelaahan naskah adalah 
40 hari kerja. 
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3.5 Proses meDiasi

LIPI Press, melalui persetujuan DE, dapat memfasilitasi 
pertemuan/mediasi antara penulis dan penerbit/DE. Pertemuan 
mediasi ini dirancang sebagai salah satu upaya untuk menghasilkan 
kesepakatan dan menyelesaikan permasalahan dan perbedaan yang 
timbul antara penerbit dan penulis selama atau setelah proses 
penerbitan.

Mediasi dapat dilakukan untuk kondisi-kondisi sebagai berikut.

1) Terdapat perbedaan hasil telaah suatu naskah dari 2 penelaah 
yang menyebabkan penulis tidak dapat menindaklanjuti hasil 
rekomendasi kedua penelaah tersebut.

2) Terdapat perbedaan persepsi hasil penelaahan antara penelaah/
DE dan penulis sehingga berdampak pada proses perbaikan/
revisi naskah yang tertunda di penulis.

3) Terdapat dugaan pelanggaran etika publikasi pada naskah yang 
sedang diproses terbit atau pascaterbit berdasarkan data-data 
dan sumber yang dapat diverifikasi.

Penerbit dapat memfasilitasi mediasi agar diperoleh kepastian 
dan status akhir penelaahan naskah. Dari pihak penerbit dapat 
dihadiri oleh perwa-kilan DE atau penelaah dan pengelola 
penerbitan. Jika tidak diperoleh kesepahaman hasil mediasi, DE 
memutuskan status akhir hasil penelaahan melalui forum panel DE.

LIPI Press menyampaikan rekomendasi tindak lanjut 
penyelesaian hasil pertemuan/mediasi melalui surat tertulis kepada 
penulis, pimpinan satuan kerja, dan pihak terkait lainnya untuk 
ditindaklanjuti.



 23

1) Mensyaratkan penulis untuk melampirkan surat pengantar per-
mohonan penerbitan dari pimpinan satuan kerja dengan format 
yang telah ditentukan. Contoh format surat permohonan pener-
bitan dapat dilihat pada Lampiran 3.

2) Mensyaratkan penulis untuk membuat “pernyataan penulis/
editor” sesuai dengan format yang telah ditentukan (Lampiran 
4). Surat pernyataan ini dibuat untuk memastikan naskah yang 
akan diterbitkan bebas fabrikasi, falsifikasi, plagiasi, duplikasi, 
fragmentasi/salami, dan pelanggaran hak cipta data/isi.

3) Melaksanakan forum panel dewan editor secara berkala untuk 
membahas dugaan pelanggaran etika publikasi (jika ada kasus).

4) Melaksanakan forum/pertemuan khusus (mediasi) untuk mem-
bahas dugaan pelanggaran etika publikasi sebagaimana poin 3.5.

3.6 Penanganan etika PuBLikasi

Untuk mencegah pelanggaran etika atas naskah yang diterbitkan, 
dilakukan penanganan-penanganan sebagai berikut:
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Bab 4 
Penutup

Proses penelaahan dan penilaian naskah buku ilmiah merupakan 
salah satu proses kunci dalam suatu penerbitan ilmiah. Proses ini 

pada prinsipnya menjamin penerapan standar buku ilmiah, bukan 
hanya dari aspek format dan sistematika, melainkan juga dari 
aspek substansi dan penerapan etika publikasi. 

Panduan penelaahan dan penilaian naskah buku ilmiah ini 
pada akhirnya dapat membantu penulis, penelaah, editor 
dan pengelola penerbitan dalam menghasilkan buku ilmiah 
yang berkualitas sesuai dengan kaidah yang berlaku.
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Lampiran 1: Formulir Hasil Telaah

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 
INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES 

BALAI MEDIA DAN REPRODUKSI (LIPI PRESS) 
Jln. Gondangdia Lama (RP Suroso), No.39, Jakarta-10350. Telp.(021) 3140228, Fax. (021) 3144591 

e-mail: press@lipi.go.id, penerbit@lipi.go.id, bmrlipi@centrin.net.id, lipipress@centrin.net.id

Page 1 of 1

FORMULIR HASIL TELAAH (REVIEW)1 

JUDUL KARYA :  

SUBJUDUL :  

KODE NASKAH :  

A. PENELAAH AHLI (REVIEWER) 
*Penelaah ahli adalah pakar yang ditunjuk oleh LIPI Press untuk menilai kelayakan penerbitan buku secara substansi.

1. Nama : 
2. Jabatan : 
3. Alamat : 
4. Hp./Telepon :
5. Nomor Faks. :
6. E-mail : 

Telaah Ke-1 Hasil Penilaian (beri tanda [✓]) 
Mulai tanggal :  [    ] Ditolak  [    ] Diterima 

[    ] Diterima dengan syarat Selesai tanggal :  
Telaah Ke-2 Hasil Penilaian 
Mulai tanggal : [    ] Ditolak  [    ] Diterima 

[    ] Diterima dengan syaratSelesai tanggal : 
Telaah Ke-3 Hasil Penilaian 
Mulai tanggal : [    ] Ditolak  [    ] Diterima 

[    ] Diterima dengan syaratSelesai tanggal : 
Catatan:  Jakarta,    2014 

Penelaah Ahli, 

 (……………..) 

1 Digunakan sebagai keperluan administrasi pelaporan keuangan LIPI Press 
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Page 2 of 2

FORMULIR HASIL TELAAH (REVIEW)2 

JUDUL KARYA :  

SUBJUDUL :  

KODE NASKAH :  Hasil Telaah :  [  ] Ke-1  [  ] Ke-2  [  ] Ke-3 

B. PENILAIAN
(Sertakan lampiran jika ruang tidak mencukupi)

1. Jenis terbitan (beri tanda [✓]) 
[   ] Buku Ilmiah [   ] Monografi  [   ] Prosiding 
[   ] Buku Umum (Ilmiah Populer) [   ] Buku Bunga Rampai 

2. Tujuan dan lingkup buku ini: 

3. Gaya, struktur, dan sistematika penulisan:

4. Pembaca sasaran buku ini (beri tanda [✓]):
 Pelajar/Mahasiswa  Pengusaha/Industri 
 Praktisi  Karyawan/staf 
 Peneliti  Guru/Dosen 

Lainnya: …………………………………………………………………………………... 

2 Untuk penulis buku 
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Page 3 of 3

5. Kesesuaian kandungan isi dengan pembaca sasaran:

6. Kemutakhiran dan ketelitian data yang digunakan:

C. REKOMENDASI HASIL TELAAH 
*beri tanda []. Diisi oleh penelaah (reviewer)

[    ] Ditolak 
[    ] Diterima 
[    ] Diterima dengan syarat 
Catatan: 

D. PERSETUJUAN PENERBITAN DEWAN EDITOR 
*beri tanda [] . Diisi setelah proses telaah (review)  final oleh LIPI Press

[    ] Ditolak 
[    ] Diterima 
[    ] Diterima dengan syarat 
Catatan: 
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Lampiran 2: Formulir Matriks Perbaikan Hasil Telaah
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Jakarta, Mei 2013
No. :  
Lamp. : 
Hal : Permohonan penerbitan 

buku 
Yang terhormat, 
Kepala Balai Media dan Reproduksi (LIPI 
Press) Gedung PDDI Lantai 6
Jln. Jend. Gatot Subroto No. 10, Jakarta 12710

Dengan hormat, 

Demi meningkatkan hasil diseminasi hasil penelitian LIPI dengan ini kami bermaksud 

menerbitkan naskah buku melalui LIPI Press. Adapun naskah buku yang dimaksud adalah 

sebagai berikut. 

Judul :

Penulis* :

E-mail :

Nomor Telp./HP : 

Satuan Kerja : 

Perlu kami sampaikan bahwa naskah ini telah melalui penilaian, baik substansi 

maupun klirens etik di satuan kerja kami. Untuk mendukung kelancaran proses terbit buku 

ini, kami bersedia mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh LIPI Press. 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Ibu kami ucapkan terima kasih. 

Kepala, 

………………………………
NIP.  

Tembusan disampaikan Yth.: 
1) Deputi Bidang Jasa Ilmiah LIPI;
2) Deputi (Satuan Kerja terkait);
3) Penulis naskah;
4) Pertinggal

* Untuk naskah bunga rampai bisa mencantumkan satu nama penulis saja sebagai
narahubung (contact person)

Lampiran 3: Format Surat Permohonan Penerbitan
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Lampiran 4: Formulir Pengajuan Penerbitan

UPT Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press) 

FORMULIR 
Nomor  BMR/FR/PBP/26 
Tanggal  14 Juni 2016 

PENGAJUAN PENERBITAN BUKU 
Revisi  2 
Halaman  1 dari 6 

Jln. R.P. Soeroso No. 39, Menteng, Jakarta Pusat-10350. Telp. 021- 3140228, Faks. 021-3144591; e-mail: press@lipi.go.id

A. PERNYATAAN PENULIS / EDITOR

Nama Lengkap :  

NIP :  

Jabatan/pekerjaan :  

Alamat :  

Telepon/ Hp. : 

E-mail :  

Judul Naskah : 

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:  

1. Naskah yang diserahkan adalah karya asli dan bebas dari fabrikasi, falsifikasi, plagiasi, duplikasi, 

fragmentasi/salami, dan pelanggaran hak cipta data/isi. 

2. Naskah belum pernah diterbitkan dan tidak sedang dipertimbangkan oleh penerbit lain. 

3. Apabila dikemudian hari ada implikasi terhadap hal-hal yang disebutkan di atas, bukan menjadi 

tanggung jawab Penerbit dan Dewan Editor. 

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan jujur dan bertanggung jawab.  

Jakarta, ……………. 2015 

  (Nama Penulis/Editor) 

Meterai 
Rp6.000 
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B. RIWAYAT PENULIS / EDITOR 
 

Sebagai penulis/editor, Anda adalah sumber informasi utama tentang diri dan naskah Anda.
Informasi yang diberikan dalam formulir ini akan menjadi dasar dalam proses penilaian serta 
menentukan pola distribusi promosi buku Anda. Oleh karena itu, harap berikan informasi
sedetail mungkin. Silakan sertakan bahan-bahan terkait lainnya yang dapat membantu kami
dalam memberikan penilaian pada naskah ini. Anda wajib mengisi seluruh isian yang tersedia 
sebelum menyerahkan naskah secara lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang
ditetapkan. Penilaian naskah oleh dewan editor (pakar ahli) hanya akan dilakukan jika
naskah telah memenuhi syarat kelengkapan, kesesuaian, dan format penyajian naskah buku. 

1. Riwayat Pendidikan 

2. Karya buku 3 (tiga) tahun terakhir

3. Catatan pribadi/pengalaman yang bermanfaat dan berkaitan dengan bidang/karya.

gdgd 
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C. RIWAYAT NASKAH (Sertakan lampiran jika ruang tidak mencukupi) 

1. Jenis terbitan (beri tanda [✓])
[   ] Buku Ilmiah [   ] Monografi [   ] Prosiding 
[   ] Buku Umum [   ] Bunga Rampai 

2. Kepengarangan 
[   ] Naskah Buku Nama No. telp/Hp. E-mail
Editor  
(jika ada) 

Pengarang utama (author) 

*Pengarang kepenyertaan 
(co-author) 
(Jika lebih dari satu, mohon 
urutkan berdasarkan 
kontribusinya) 

[   ] Bunga Rampai Nama No. telp/Hp. E-mail
Editor 
(harus ada) 

Pengarang utama (author) 
(Nama pengarang utama tiap 
artikel bunga rampai) 

Pengarang kepenyertaan 
(co-author) 
(Jika lebih dari satu, mohon 
urutkan berdasarkan 
kontribusinya pada artikel). 
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3. Uraikan tujuan dan lingkup buku ini.

4. Keistimewaan buku ini dibandingkan dengan buku sejenis (jika ada), seperti edisi/materi baru, 
penulis/kontributor terkemuka, atau bahasan pada topik khusus. Jika memungkinkan sertakan 
judul buku pembanding. 

5. Sasaran pembaca buku ini (beri tanda [✓]):
Mahasiswa / Pelajar Industri / Pengusaha 
Praktisi Karyawan / Staf 
Peneliti / Akademisi Dosen / Guru  
Lainnya: …………………………………………………………………………………... 
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6. Komunitas (ilmiah) akademisi / profesional yang diperkirakan tertarik dengan buku Anda.

7. Berikan daftar e-mail, website, blog (perseorangan atau organisasi) yang mungkin dapat
digunakan untuk mempromosikan buku Anda. 

8. Menurut Anda tempat dan cara apa yang baik untuk mendistribusikan/memasarkan buku ini.
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9. Perkiraan jumlah cetakan berdasarkan potensi pendistribuasian dan pemasaran.

Ddsds 

10. Ahli/Spesialis bidang yang diperkirakan tertarik menelaah (review ) buku Anda. 

Nama Jabatan/Profesi No. telp/Hp E-mail
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