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Proses Penyuntingan Naskah

 yaitu penyuntingan isi artikel dan penyuntingan bahasa yang 

dilakukan olehTim Editors (atau Associate/Assistant Editors) 

sesuai dengan gaya selingkung jurnal.

 4 aspek pokok dalam penyuntingan

1. Penyuntingan naskah

2. Penyuntingan teknis

3. Penyuntingan substansi

4. Penyuntingan kreatif



1. Penyuntingan Naskah

 meliputi pengecekan: 

1. bahasa, 

2. tabel,

3. gambar, 

4. pustaka acuan, 

5. memodifikasi kalimat jika diperlukan



2. Penyuntingan Teknis

1. apakah dokumen yang dikirim sudah lengkap (termasuk

tabel dan gambar), 

2. apakah judul sudah memuat semua informasi yang 

diperlukan, 

3. apakah penulisan nama dan institusi sudah benar,

4. apakah abstrak sudah sesuai panduan, 

5. apakah ejaan dan tanda baca yang digunakan sudah benar

dan konsisten, 

6. apakah bab dan sub-bab sudah disusun dengan baik,



7. apakah penyuntingan dan sitasi sudah dilakukan dengan benar

dan mencantumkan sumbernya, 

8. apakah penggunaan huruf besar, cetak tebal, miring sudah

dilakukan dengan benar dan konsisten, 

9. apakah singkatan dan simbol sudah ditulis dengan benar dan

konsisten, 

10. apakah persamaan matematika dan kimia sudah

dipresentasikan dengan benar, 

11. apakah ucapan terimakasih sudah pada tempatnya, 

12. apakah keterangan tabel dan gambar sudah dibuat dengan

benar.



3. Penyuntingan Substansi

1. memperbaiki judul naskah, judul tabel, simbol gambar, dan

abstrak supaya lebih tepat, akurat, dan informatif, karena bagian

ini sangat penting bagi pembaca, 

2. menambah atau mengubah atau mengurangi kata kunci, 

3. memperbaiki urutan, dan penekanan dari naskah secara logis, 

4. menghilangkan kalimat yang diulang (repetition), berlebihan

(redundancy), dan yang tidak relevan (irrelevancies), 

5. menyarankan cara memperpendek kata, kalimat, atau

paragraf agar naskah lebih mudah dibaca.



4. Penyuntingan Kreatif
1. bagian yang sudah baik, tidak perlu diperbaiki, 

2. punya alasan yang kuat untuk memperbaiki, 

3. membuat perubahan yang penting-penting saja, 

4. lindungi pembaca dengan membuat naskah mudah dibaca dan
benar, 

5. harus menerima argumen penulis jika perbaikan dari Editor tidak
diterima, 

6. hargai penulis dengan memberikan pujian sebelum melakukan
kritisi, 

7. berikan komentar yang konstruktif jika diperlukan, 

8. permintaan ke penulis sebaiknya singkat dan to the point



Terimakasih…


