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PRAKATA PENERBIT 

 

 

Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah SWT, dengan 

RohmatNYA, lembaga Polinema Press resmi dibentuk pada bulan Agustus 2016 

dan telah disahkan oleh Direktur Politeknik Negeri Malang, Dr. Ir. Tundung 

Subali Patma, MT. 

Selanjutnya, Polinema Press Malang akan melanjutkan fungsinya sebagai 

salah satu wadah intelektual dan keilmuan bagi para dosen di lingkungan 

Politeknik Negeri Malang sebagai sarana mengembangkan keilmuan melalui 

intellectual desire  dalam mempublikasikan karya-karya ilmiah para dosen  

melalui penerbitan buku cetak dan dapat memiliki banyak fungsi untuk lembaga 

Politeknik Negeri Malang dan untuk para dosen sendiri yang telah 

mempublikasikan bukunya melalui Polinema Press. 

Polinema Press memberikan kesempatan kepada para dosen untuk 

mempublikasikan karya ilmiahnya secara gratis di Polinema Press dengan bantuan 

dana produksi dari Politeknik Negeri Malang. Para penulis buku akan 

mendapatkan beberapa keuntungan diantaranya  mereka bisa memperoleh angka 

kredit dari buku yang dipublikasikan, mampu berbagi dan mengembangkan 

keilmuan, melatih dan mengolah daya intelektual dan mendapat royalti sesuai 

dengan kemampuan dari Polinema Press. 

Polinema Press memiliki beberapa perwakilan di setiap jurusan di 

lingkungan Politeknik Negeri Malang. Nama-nama dari perwakilan tersebut dapat 

dilihat pada susunan anggota Polinema Press di bagian sebelumnya. Khusus bagi 

para dosen di lingkungan Politeknik Negeri Malang dapat berkonsultasi dengan 

para perwakilan tersebut untuk mempublikasikan karya ilmiah yang dimilikinya.  

Polinema Press akan menunggu naskah-naskah kaya ilmiah  dari para dosen yang 

telah siap dipublikasikan.  

Terima kasih… 

 

 

Malang, 4 Januari 2018 

Hormat kami, 
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AN OVER VIEW 

Penerbit Perguruan Tinggi (University Press) merupakan garis depan 

(front liner) suatu universitas di dalam mengembangkan dunia akademik dan di 

dalam mengemban perkebangan keimuan (scientific atmosphere). Keberadaannya 

menjadi bukti dan (icon) bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan di 

mana (University Press)  didirikan dan dikembangkan. Dikatakn demikian karena 

kualitas dan kuantitas buku yang diterbitkannya bisa menjadi tolak ukur 

perkembangan akedemic (academic development)  bagi universitas. 

Keberadaan  penerbitan,  University Press yang dapat mempublikasikan 

buku-buku dari Lembaga Pendidikan tinggi, universitas, sekolah tinggi dan 

politeknik dapat mencerminkan kapasitas dan kapabilitas keilmuan  para civitas 

akademika di dalamnya. Dengan memiliki karya ilmiah khususnya dalam bentu 

publikasi penerbiatan yang berupa buku-buku dan lainnya dapat dianggap 

berkontribusi dalam mengembangkan kemajuan bangsa tercinta. 

 

Polinema Press 

Polinema Press sebagai unit penunjang akademik Politeknik Negeri Malang, 

didirikan pada tahun2016 dengan SK Direktur Politeknik Negeri Malang dan telah 

berhasil menjadi  anggota IKAPI Jawa Timur dan anggota dari  Asosiasi Penerbit 

Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APPTI).  

 

Program 2018 

Pada tahun 2018 ini, polinema press akan menerbitkan 100 Judul buku 

dari beberapa jurusan di Politeknik Negeri Malang. Kuantitas terbitan akan dibagi 

secara merata pada setiap jurusan. Jelasnya masing-masing jurusan akan 

mendapatkan 16 Judul.  

Demi menjamin kelancaran produk buku-buku tersebut, setiap jurusan 

akan dikoordinir oleh 1 (satu) orang wakil yang ada pada setiap jurusan dengan 

disetujui oleh ketua jurusan masing-masing. Teknis dari Penerbitan di tahun 2018 

ini akan melalui 2 (dua) macam: regular format dan competitive format.Regular 

format merupakan suatu  bentuk Penerbitan buku yang diberikan dan diserahkan 

langsung oleh penulis kepada pihak Polinema Press. Sedangkan bentuk 

competitive, naskah buku dilombakan dalam bentuk project. Naskah buku 

dilombakan dan diseleksi oleh panitia kecil yang dibentuk dan dipilih oleh ketua 

jurusan dan disetujui oleh kepala Polinema press. 
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I. MENULIS BUKU 

Menulis buku memiliki beberapa manfaat, khususnya untuk akademisi 

atau dosen. Di antaranya adalah mampu mendokumentasikan beberapa karya 

ilmiah yang sebelumnya sudah dibuat. Apalagi, jika buku tersebut berlabel ISBN 

secara resmi. Selain itu, dosen yang menulis buku, khususnya Buku Referensi 

tentu akan mendapatkan angka kredit jabatan dosen dengan angka maksimal 40. 

Menulis buku bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan secara 

sembarangan. Menulis buku harus berdasarkan pada pedoman yang tepat. Ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis buku. Hal-hal tersebut di 

antaranya etika penulisan buku, karakteristik buku, format penulisan, dan halaman 

buku. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menulis Buku  

yang baik. 

a. Daftar referensi/Daftar pustaka minimal 15 judul buku/jurnal ilmiah. 

b. Terdapat pembeda antara referensi dan biblioraphy. 

c. Ada kebaruan dalam bentuk, isi, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. 

d. Ilmiah/scientific. 

e. Kreasi dari penulis buku sendiri  

f. Paradigma yang dipakai adalah create first than quaility bukan sebaliknya. 

g. Tidak menyimpang dari kebutuhan pengguna. 

h. Tidak bertentangan dengan Pacasila dan UUD 1945. 

 

Perlu diingat bahwa di dalam menulis buku, ide di dalam memunculkan 

konsep buku bisa beragam. Diantaranya, menulis buku dilatarbelakangi oleh 

permasalahan di dalam pembelajaran, maka jadilah buku ajar. Selanjutkan ide 

kreatif penulis yang merupakan kemampuan daya pikir orang di dalam menangkap 

suatu fenomena yang menarik dan melahirkan suatu karya ilmiah akan melahirkan 

buku ilmiah umum. Yang terakhir, buku muncul karena ada alasan dan landasan 

idealisme penulis dan dituangkan di dalam tulisan akan melahirkan buku 

metamorfosi kritis dan masih banyak lainnya. 

Dengan demikian, menulis itu lebih mudah dengan ngmenggunakan 

konsep you are what you are write, penulis akan bebas mengekspresikan ide-ide 

seseorang secara merdeka. Konsep diatas, jika diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia akan memunculkan adagium Emang Gua Pikirin (EGP).  
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II. JENIS BUKU YANG DITERBITKAN POLINEMA PRESS 

Polinema Press akan menerbitkan semua jenis-jenis buku yang layak dan 

sudah memenuhi ketetapan akademik/keilmiahan berdasarkan pada kriteria-

kriteria Publikasi buku. 

Adapun beberapa kriteria publikasi buku ilmiah sebagai berikut: 

1. Memiliki Penulis yang jelas dilengkapi  gelar akademik (bila ada). 

2. Memiliki content (isi)  dalam bidang keilmuan tertentu dan memiliki 

kaidah keilmuan tertentu dengan tidak menyimpang dari konteks 

keilmuannya. 

3. Memiliki sumber (referensi) yang jelas dan Valid (bisa berbentuk 

Bibliography). 

4. Ada foto dan biodata penulis buku atau para penulis buku 

5. Terdapat kesimpulan isi buku pada setiap naskah buku 

6. Memiliki Index dan glossarium 

7. Memiliki pengantar keilmuan (Escort) dari orang yang lebih mumpuni 

misalnya bergelar doktor, profesor, dari aspek akademik atau senioritas 

atau pimpinan lembaga, seperti ketua jurusan, kolega sejenis, dan lainnya. 

8. Semua gambar diwajibkan mencantumkan sumber/referensi 

9. Mengikuti kaidah penerbitan yang ditetapkan oleh polinema press secara 

khusus. 

 

III.KRITERIA /RAGAM BUKU 

A. Kriteria Umum 

1. Memiliki ISBN. 

2. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format  

unesco). 

3. Ukuran : minimal 15,5 cm x 23 cm. 

4. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/Organisasi /Perguruan Tinggi. 

5. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. 

 

B. Kriteria Khusus 

a. Monograf 

1. Substansi: satu hal dalam satu bidang ilmu. 
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2. Memenuhi Kaidah penulisan ilmiah yang utuh              (rumusan 

masalah, pemecahan masalah, dukungan teori mutakhir, 

kesimpulan dan daftar pustaka). 

3. Dalam bentuk buku (referensi). 

4. Disebarluaskan. 

5. Tebal paling sedikit 40 halaman (15.5 cm x 23 cm). 

6. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/organisasi/PT. 

7. ISBN, dan diedarkan. 

8. Tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD  1945. 

9. Batas Kepatutan : 1 buku/tahun. 

10. Angka Kredit Maksimal 20. 

b. Buku Referensi : 

1. Satu bidang ilmu. 

2. Memenuhi kaidah penulisan ilmiah yang utuh. 

3. Tebal paling sedikit 40 halaman (15.5 cm x 23 cm). 

4. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/organisasi/PT. 

5. ISBN, dan diedarkan. 

6. Tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. 

7. Batas Kepatutan : 1 buku/tahun. 

8. Angka Kredit Maksimal 40. 

c. Buku Teks/Buku Ajar 

Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu matakuliah yang ditulis 

dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks 

serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. 

1. Diketik dengan komputer huruf Times New Roman (font 12) 

pada kertas ukuran A4 dengan jarak 1,5 spasi, beserta softcopy 

dalam CD. 

2. Jumlah halaman buku tidak kurang dari 200 halaman, tidak 

termasuk Prakata, Daftar Isi, dan Lampiran. 

3. Unsur buku yang harus ada: (1) Prakata, (2) Daftar Isi, (3) 

Batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian, (4) Daftar 

Pustaka, (5) Glosarium, (6) Indeks (sebaiknya). 

4. Buku Ajar termasuk dalam kegiatan   melaksanakan pengajaran, 

yaitu mengembangkan bahan pengajaran. 

5. Angka kredit 20 per buku. 
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6. Batas Kepatutan Buku Ajar/Buku Teks yaitu 1 Buku/Tahun. 

d. Diktat 

1. Bahan ajar untuk suatu mata kuliah ditulis oleh pengajar mata 

kuliah tersebut. 

2. Mengikuti kaidah penulisan ilmiah. 

3. Disebarluaskan kepada peserta kuliah 

4. Angka kredit maksimal 5. 

e. Modul 

1. Bagian dari bahan ajar.  

2. Ditulis oleh pengajar mata kuliah tersebut. 

3. Mengikuti kaidah penulisan Ilmiah. 

4. Disebarluaskan kepada peserta kuliah. 

5. Angka Kredit Maksimal 5. 

f. Penuntun Praktikum 

1. Pedoman pelaksanaan praktikum. 

2. Disusun oleh kelompok dosen. 

3. Mengikuti kaidah penulisan ilmiah. 

4. Angka kredit maksimal 5. 

g. Model 

1. Alat Peraga 

2. Menjelaskan Fenomena Dalam Kuliah 

3. Meningkatkan Pemahaman Peserta Kuliah 

4. Angka Kredit Maksimal 5. 

 

IV. FORMAT PENULISAN BUKU SECARA UMUM 

Buku  dibuat menjadi dua bagian, yaitu bagian luar buku dan bagian 

dalam buku. Bagian dalam buku dibagi menjadi tiga sub bagian yaitu 

preleminaries, batang tubuh (isi utama), dan postliminaries. 

Bagian-bagian Buku Referensi adalah sebagai berikut: 

A. Bagian Luar Buku 

1. Cover Depan 

a. Judul Utama 

b. Nama Penulis 

c. Nama Penerbit (jika telah diterbitkan) 

2. Punggung Buku 
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a. Judul Utama 

b. Nama Penulis 

c. Nama Penerbit (jika telah diterbitkan) 

d. Tahun 

3. Cover Belakang 

a. Judul Utama 

b. Nama dan Tentang Penulis 

c. Sinopsis  

d. Nama dan Alamat Penerbit (jika sudah diterbitkan) 

e. Nomor ISBN 

f. Untuk tingkatan apa buku ini ditulis (misalnya: pemula, 

menengah) 

 

B. Bagian Dalam Buku 

1. Preliminaries 

a. Halaman depan 

Halaman terdepan setelah cover. Letaknya selalu di sebelah 

kanan, halaman ini berisi judul buku saja. 

b. Judul Utama 

Memuat judul buku secara lebih atraktif, menyolok, menarik   

ibanding judul depan. Selain judul buku, halaman ini juga memuat 

Nama penulis serta nama dan alamat penerbit. 

c. Halaman Hak Cipta 

Memuat kutipan Undang-Undang Hak Cipta. 

d. Halaman Persembahan 

Biasanya ditujukan kepada siapa penulis itu berkarya. 

e. Halaman Ucapan Terimakasih (acknowledgments) 

Biasanya ditujukan kepada siapa penulis itu berkarya. 

f. Kata Sambutan 

Sambutan yang diberikan ini diberikan oleh tokoh/ pejabat atau 

mereka        yang memiliki kapasitas keilmuan. Ini sekaligus 

sebagai media pengakuan atas isi buku ini. 

g. Halaman Kata Pengantar 
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Biasanya ditulis oleh ahli dibidang ilmu yang dibahas, 

memberikan   komentar maupun ulasan tentang materi yang 

disampaikan pada buku ini. 

h. Halaman Prakata 

Biasanya dibuat oleh pihak penerbit untuk memberikan ulasan 

mengapa buku ini dibuat serta hal-hal lain yang mendukung. 

Selain itu prakata juga bisa dibuat oleh penulis untuk memberikan 

tanggapan atas kritik pembaca pada cetakan/edisi sebelumnya. 

i. Daftar Isi 

j. Daftar Tabel 

k. Daftar Gambar 

l. Daftar Singkatan 

m. Halaman Pendahuluan 

Pendahuluan berbeda dengan Prakata. Pendahuluan dibuat oleh 

penulis,  berisi pengenalan masalah secara umum sebelum 

memasuki bahasan permasalah. 

 

2. Isi Utama Buku. 

Batang tubuh buku disesuaikan dengan logika atau struktur keilmuan 

yang akan dibuat buku referensinya. 

a. Bagian (Part) 

b. Bab atau Sub Bagian (Chapter) 

c. Sub Bab 

d. Sub Sub Bab 

e. Sub Sub Sub Bab 

f. Referensi atau Daftar Pustaka 

 

3. Postliminaries 

a. Lampiran 

Lampiran bisa berisi materi pelengkap, penjelasan atau mungkin 

merupakan materi pendukung yang ditambahkan diluar bahasan 

utama. 

b. Epilog 

Berisi kesimpulan maupun harapan-harapan yang di inginkan 

penulis setelah pembaca selesai membaca buku ini. 
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c. Daftar Istilah (Glosarium) 

d. Halaman Indeks (disarankan) 

e. Biografi Penulis 

 

Kriteria Naskah Layak Terbit  

1) Aspek Editorial  

• Ide dan topik naskah sesuai dengan kebutuhan atau tren kehidupan 

masyarakat terkini atau mengandung ide-ide segar; 

• Sistematika penyajian naskah berurut, mudah dipahami, dan tuntas; 

• Keapikan penggunaan dan penyajian tata bahasa sesuai dengan 

pembaca sasaran; 

• Kedalaman pembahasan (disesuaikan dengan pembaca sasaran); 

• Aktualisasi atau krmutakhiran topik yang dibahas; 

• Keunggulan dari kompetitor buku sejenis yang ada di pasaran; 

• Keunikan naskah, misalnyaa penekanan penyajian topik dengan 

visualisasi yang lebih mudah dipahami oleh pembaca atau adanya 

pengayaan (enrichment); 

• Kredibilitas dan kapabilitas penulis. 

2) Aspek Pemasaran 

• Target pasar atau pembaca sasaran luas dan terarah; 

• Ditulis oleh penulis yang berkompeten atau memiliki reputasi di 

bidangnya; 

• Topik sedang hangat, dibutuhkan ataupun diinginkan oleh sebagaian 

basar masyarakat; 

• Biaya produksi relatif ekonomis dan menghasilkan harga yang 

bersaing; 

• Terdapat sejumlah keunggulan dari kompetitor buku sejenis; 

• Dapat diterbitkan saat momentum yang tepat; 

• Life time period atau potensi rentang waktu penjualan dapat bertahan 

lama; 

• Ada potensi best seller. 

3) Aspek Keamanan  

• Keamaman naskah dari pelanggaran hak cipta orang lain atau plagiat; 
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• Kevalidan data, fakta, rumus, postulat dan sebagainya sehingga tidak 

menyesetkan; 

• Kebebasan naskah dari unsur pelecehan SARA, pornografi, terorisme, 

fitnah dan penghinaan terhadap oranng lain;  

• Kebebasan naskah dari unsur konflik dengan pihak ketiga, kontroversi 

berbahaya, dan terganggunya stabilitas keamanan nasional. 

4) Aspek Produksi 

• Kemudahan dan kehematan proses produksi; 

• Tiras produksi; 

• Harga pokok produksi; 

• Spesifikasi teknis produksi. 

 

Kriteria Naskah Tidak Layak Terbit  

Poin-poin naskah tidak diterima oleh Polinema Press, antara lain: 

1) Naskah tidak sesuai dengan visi, misi dan haluan penerbit; 

2) Naskah sejenis sedang digarap oleh penerbit; 

3) Naskah sejenis sudah banyak diterbitkan penerbit lain dan tidak terdapat 

diferensiasi ataupun keunggulan naskah; 

4) Naskah tidak aktual atau sudah out of date untuk diterbitkan; 

5) Naskah tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan penerbit; 

6) Naskah tidak memiliki prosepek pasar untuk penjualan standar; 

7) Naskah tidak aman bagi penerbit untuk diterbitkan karena mengandung 

hal-hal yang bersifat kontroversial, fitnah, berita bohong (hoax), pelecehan 

SARA, pornografi, atauoun fakta yang sulit dibuktikan kebenarannya; 

8) Naskah belum mampu diterbitkan penerbit karena keterbatasan biaya 

produksi satu tahun berjalan; 

9) Naskah di penerbit7 sudah overload untuk satu tahun berjalan 

Bagaimanapun editor harus menginformasikan dan mengkomunikasikan 

naskah yang ditolak. 

Dalam hal penolakan ada beberapa opsi: 

a) Ditolak dengan beberapa pertimbangan jiika direvisi atau ditulis 

ulang (rewriting) 

b) Ditolak penuh tanpa peluang diterbitkan 

Alasan lebih detail dalam soal penolakan tidak perlu disampaikan di 

luar 9 butir penolakan tersebut jika naskah ditolak penuh. Namun jika 
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dirasa penolakan karena ada alasan khusus maka editor harus 

menunjukkan sisi kelemahan naskah yang perlu diperbaiki. 

 

V. PERSYARATAN KHUSUS  BUKU YANG DAPAT DITERBITKAN 

DI POLINEMA PRESS  

1. Semua jenis buku ilmiah yang dipakai oleh para dosen untuk bahan ajar 

dan pengajaran. 

2. Semua jenis buku yang dihasilkan oleh para dosen di lingkungan Politeknik 

Negeri Malang. 

3. Berlatar belakang kreatifitas, idealism, problem yang layak menjadi acuan 

akademik secara langsung dan tidak langsung. 

4. Menggunakan font huruf Verdana 9, Arial 11, dan times new roman 12 in 

single spaced line. 

5. Margin buku terdiri dari top 2m, left 2 cm, right 1.5, Bottom 2 cm. 

6. Kertas berukuran 15,5 cm ke kanan x 23 cm ke atas/ standard unesco. 

7. Belum pernah diterbitkan di tempat penerbitan lain. 

8. Belum pernah memiliki nomor ISBN. 

9. Tidak mengandung unsur-unsur plagiasi. 

10. Memiliki referensi/bibliofrafi  paling sedikit 15 referensi/ rujukan. 

11. Memiliki Index dan glossarium 

12. Disetujui oleh ketua jurusan masing-masing penulis dan wakil polinema 

press yang ada pada tiap jurusan 

 

ALUR PENERBITAN BUKU POLINEMA PRESS 

Penulis : 

• Ide ditulis dalam format penulisan buku  

• Internal POLITEKNIK NEGERI MALANG: Dosen, Karyawan (PNS 

& Non PNS), Mahasiswa 

• Eksternal POLITEKNIK NEGERI MALANG: Lokal, Nasional, 

Internasional. 

Naskah buku diserahkan ke Bagian Admin Penerimaan Naskah Polinema Press 

: 

• Merekapnya dalam data base “Naskah Masuk”. 

• Memberikan Penulis “ Form Penerimaan Naskah”. 
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• Melampiri naskah dengan “From Kendali Naskah” agar posisi naskah bisa 

terpantau. 

Naskah buku diserahkan ke Bagian Editor Polinema Press : 

• Mengecek awal kelayakan naskah: Format penulisan (stuktur, bahasa, 

kutipan).  

•  (Plagiasi & SARA). 

• Memberikan revisi kepada penulis.  

• Menolak naskah, jika tidak layak terbit. 

• Merekomendasikan naskah yang layak terbit. 

 

Kriteria Naskah Layak Terbit  

1) Aspek Editorial  

• Ide dan topik naskah sesuai dengan kebutuhan atau tren kehidupan 

masyarakat terkini atau mengandung ide-ide segar; 

• Sistematika penyajian naskah berurut, mudah dipahami, dan tuntas; 

• Keapikan penggunaan dan penyajian tata bahasa sesuai dengan pembaca 

sasaran; 

• Kedalaman pembahasan (disesuaikan dengan pembaca sasaran); 

• Aktualisasi atau kemutakhiran topik yang dibahas; 

• Keunggulan dari kompetitor buku sejenis yang ada di pasaran; 

• Keunikan naskah, misalnya penekanan penyajian topik dengan visualisasi 

yang lebih mudah dipahami oleh pembaca atau adanya pengayaan 

(enrichment); 

• Kredibilitas dan kapabilitas penulis. 

2) Aspek Pemasaran 

• Target pasar atau pembaca sasaran luas dan terarah; 

• Ditulis oleh penulis yang berkompeten atau memiliki reputasi di 

bidangnya; 

• Topik sedang hangat, dibutuhkan ataupun diinginkan oleh sebagian basar 

masyarakat; 

• Biaya produksi relatif ekonomis dan menghasilkan harga yang bersaing; 

• Terdapat sejumlah keunggulan dari kompetitor buku sejenis; 

• Dapat diterbitkan saat momentum yang tepat; 

• Life time period atau potensi rentang waktu penjualan dapat bertahan lama; 
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• Ada potensi best seller. 

3) Aspek Keamanan  

• Keamaman naskah dari pelanggaran hak cipta orang lain atau plagiat; 

• Kevalidan data, fakta, rumus, postulat dan sebagainya sehingga tidak 

menyesetkan; 

• Kebebasan naskah dari unsur pelecehan SARA, pornografi, terorisme, 

fitnah dan penghinaan terhadap oranng lain;  

• Kebebasan naskah dari unsur konflik dengan pihak ketiga, kontroversi 

berbahaya, dan terganggunya stabilitas keamanan nasional. 

4) Aspek Produksi 

• Kemudahan dan kehematan proses produksi; 

• Tiras produksi; 

• Harga pokok produksi; 

 

CATATAN PENTING: 

Bagi naskah buku yang disetorkan ke Polinema Press harus melengkapi beberapa 

persyaratan sebagai berikut: 

1. Surat Persetujuan dari Wakil Polinema Press yang ada pada setiap jurusan 

dan Ketua Jurusan  

2. Memiliki Foto Penulis dan biografinya  

3. Memiliki Kesimpulan Isi Buku 

4. Memiliki Index dan Glossarium 

5. Variasi Cover ditentukan oleh Desainer degan disetujui kepala Polinema 

Press 

6. Proses Pencetakan buku sampai selesai membutuhkan waktu 3 (tiga) bulan. 

 

VI. PAKET PERBITAN  UNTUK HIBAH PENELITIAN DAN 

KENAIKAN PANGKAT (KHUSUS) 

A. UNESCO FORMAT Rp 8.000.000,- 

 Penulis bisa menerbitkan buku hasil karyanya melalui Penerbit Polinema 

Press  dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Ukuran buku UNESCO: 15,5 x 23 cm (Ukuran standar untuk buku teks 

Perguruan Tinggi). 

2. Biaya penerbitan mulai Rp 3 juta untuk 10  eksemplar buku. 

3. Mendapat ISBN. 
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4. Edit naskah: Gratis untuk ketebalan buku maksimal 120 halaman jadi. 

Selebihnya Penulis dikenakan biaya edit sebesar Rp 4000- per halaman. 

5. Layout isi: Gratis untuk ketebalan buku maksimal 100 halaman jadi. 

Selebihnya Penulis dikenakan biaya sebesar Rp 3000,- per halaman. 

6. Mendapat fasilitas pembuatan desain cover. 

7. Kertas isi HVS 70 gsm. 

8. Kertas cover: ivory 260 gsm terlaminasi doff/glossy. 

9. Untuk pembelian buku di atas 8 eksemplar oleh Penulis, Penerbit 

menentukan harga buku dan penulis mendapatkan potongan harga 20%. 

10. Masuk dalam katalog online situs Penerbit Perpustakaan Nasional dan 

Polinema Press 

11. Semua terbitan Polinema Press akan diupload di Web resmi dan 

Android version 

 

B. GENERAL FORMAT Rp 8.500.000,- 

 Penulis bisa menerbitkan buku hasil karyanya melalui Penerbit Polinema 

Press, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Ukuran buku GENERAL: 14,5 x 21 cm. 

2. Biaya penerbitan mulai Rp 8.500.000  untuk 40 eksemplar buku. 

3. Mendapat ISBN. 

4. Edit naskah: Gratis untuk ketebalan buku maksimal 120 halaman jadi. 

Selebihnya Penulis dikenakan biaya edit sebesar Rp 3000,- per 

halaman. 

5. Layout isi: Gratis untuk ketebalan buku maksimal 120 halaman jadi. 

Selebihnya Penulis dikenakan biaya sebesar Rp 3000,- per halaman. 

6. Mendapat fasilitas pembuatan Desain cover 

7. Kertas isi HVS 70 gsm 

8. Kertas cover: ivory 260 gsm terlaminasi doff/glossy 

9. Untuk pembelian buku di atas 8 eksemplar oleh Penulis, Penerbit 

menentukan harga buku dan penulis mendapatkan potongan harga 15%. 

10. Semua terbitan Polinema Press akan diupload di Web resmi dan 

Android version 
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CATATAN PENTING 

Bagi penulis yang menggunakan fasilitas program ini acuan penulisan 

buku mengikuti order yang diberikan. 

 

VII. KEBIJAKAN REVIEWER DI POLINEMA PRESS 

1. Reviewer/editor/penyunting berhak sepenuhnya mengedit naskah yang 

akan diterbitkan di polinema press. 

2. Reviewer wajib memberikan komentar positif terhadap karya yang 

sedang di periksa. 

3. Reviewer mengungkapkan secara elaboratif kelebihan buku tersebut 

secara akademik berdasarkan konten masing-masing. 

4. Reviewer mengungkapkan chance (kesempatan) hadirnya buku yang 

sedang diperiksa berdasarkan aspek akademik dan aspek marketing 

secara umum. 

5. Reviewer memberikan pernyataan yang ditandatangani dan siap 

diterbitkan di polinema press khususnya buku yang sedang diperiksa. 

6. Reviewer dilarang menjelekkan performansi buku dari aspek konten, 

bahasa, dan aspek kronologis dari buku tersebut. 

7. Reviewer memberi tinjauan secara positif walaupun banyak 

kekurangannya. Hal ini dimaksudkan agar ada balancing in concept 

terhadap buku yang sedang diperiksa. 

8. Reviewer mendapatkan apreciation cost terhadap seluruh buku yang 

sedang diperiksanya. 

 

KETENTUAN MEREVIEW NASKAH DI POLINEMA PRESS  

1) Proses review naskah dilakukan selama maksimal 7 (tujuh)  hari. 

2) Jika melebihi waktu maksimal (7  hari), reviewer akan diberikan 

tambahan waktu selama 5 hari. 

3) Reviwer wajib menginformasikan kepada pihak Polinema Press bhawa 

proses Review-nya sudah selesai 

4) Jika setelah diberikan waktu tambahan reviewer tidak kunjung 

mengembalikan naskah dan hasil penilaian maka Polinema Press akan 

mengganti dengan reviewer lainnya. 
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5) Hasil review bisa diantar langsung ke kantor Polinema Press atau dikirim 

melalui email resmi Polinema Press di www.polinemapress.polinema 

ac.id 

 

VIII. PERSYARATAN MENJADI REVIEWER 

1. Memiliki kemampuan/kompetensi sesuai dengan bidang yang direvie 

2. Bergelar profesor 

3. Memiliki gelar akademik tertinggi (S3) atau doktor 

4. Memiliki karya ilmiah berupa buku teks ber-ISBN minimal 2 (dua) judul 

5. Memiliki karya ilmiah internasional berupa Jurnal di tingkat 

Internasional minimal 2 (dua) jurnal 

6. Memiliki pandangan ke depan dan global dalam arti futuristik akademik 

(broad minded) 

 

BUKU ILMIAH  (SCIENTIFIC BOOK /NON-FIKSI) 

1. Orisinalitas (bukan hasil plagiat), disertai dengan surat keterangan tertulis 

dan bermaterai dari penulis tentang keaslian naskah, nilai 10. 

2. Isi buku: Hasil penelitian, Studi kepustakaan, dan Terjemahan. Untuk 

terjemahan harus ada izin tertulis dari penulis atau penerbit buku yang 

bersangkutan, nilai 9 

3. Nilai guna: Dilihat dari skope pembahasan relevansi bidang tersebut saat 

ini atau akan datang, nilai 8 

4. Korelasi judul dengan bab isi (pendahuluan dan bab isi lainnya): 

Merupakan format pembagian pembahasan atas bab per babnya, nilai 7 

5. Keutuhan / komprehensif kajian: Dinilai dari frame pembahasan, nilai 6 

6. Sasaran pembaca: Nilai maksimal bila berguna sebagai buku ajar, nilai 5 

7. Mengembalikan naskah ke Polinema Press, jika naskah tidak sesuai 

dengan bidang keilmuannya. 

8. Mendapat honorarium sebesar Rp 2.000.000,- (dipotong pajak 15%) per 

naskah. 

9. Mendapat SK Penetapan  sebagai Reviewer dari Polinema Press.  

10. Form Penilaian (disertakan dalam bentuk Soft file) 

11. Parafrase Penilaian dalam bentuk paragraph.. 

 

 

http://www.polinemapress.polinema/
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IX. PERBEDAAN REFERENSI DAN BIBLIOGRAFI 

   Kata Referensi berasal dari kata berbahasa Inggris Reference yang 

berarti kembali kedepan atau kembali pada sesuatu yang telah disebutkan 

sebelumnya. Di dalam penulisan ilmiah, kata referensi mengacu kepada sumber 

rujukan yang dipakan oleh penulis atau pengarang di dalam tulisannya yang 

memang harus diletakkan di dalam karya ilmiah.  

Refererensi wajib diletakkan di dalam suatu karya ilmiah dan tidak 

diperbolehkan ditinggalan dan tidak boleh dilupakan. Apapun yang terjadi 

referensi wajib ditampilkan. Bilamana referensi tidak diletakkan akan 

memunculkan kecurigaan bahwa tulisan tersebut plagiasi. Sebaliknya kata 

bibliografi juga menndaskan daftar rujukan juga di dalam karya ilmiah. Kata 

bibliografi bersarti daftar sitasi yang diambil oleh seorang penulis di dalam 

menuliskan laporannya. Dalam prakteknya, istilah bibliografi lebih aman dari 

pada kata referensi.  

Kebalikan dari kata referensi, bibliografi adalah daftar rujukan yang 

diambil oleh penulis, namun demikian bilaman tidak dituliskan secara keseluruhan 

tidak menjadi persoalan. Semua orang sepakat di seluruh dunia bahwa bibliorafi 

digunakan sebagai daftar (list) dari daftar rujukan. Bilamana daftar rujukan 

terlupakan atau tidak dituliskan di dalam bibliorafi bisa dapat dipersepsikan tulisan 

tersebut tidak menjadi plagiasi. 

 

X. PENULISAN KUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA 

A. Penulisan Dalam Format APA Style   

 APA (American Psychological Association) style merupakan salah satu 

cara untuk mensitasi atau mengutip sumber-sumber referensi yang pada 

umumnya digunakan dalam bidang ilmu sosial. Pedoman sitasi yang 

digunakan saat ini adalah APA Style edisi revisi ke-6 cetakan kedua. APA 

Style memiliki dua bagian utama dalam penulisan sitasi: 

a. Mengutip dalam teks (In-text citations) 

 In-Text Citations mengarahkan pembaca untuk menemukan informasi 

utuh sumber kutipan dalam daftar pustaka yang digunakan penulis.  

b. Daftar pustaka / bibliografi (List of references)  

 List of references mengarahkan pembaca untuk menemukan 

informasi daftar pustaka secara utuh tentang keseluruhan sumber 

informasi yang dirujuk penulis.  
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B. Pengutipan di dalam teks (in-text citations) 

 Pedoman Dasar In Text Citations: 

1. Sumber kutipan dapat ditulis diawal atau akhir kutipan.  

2. Penempatan sumber kutipan (pada awal atau akhir kutipan) tidak 

boleh mengaburkan bagian yang dikutip 

3. Format in text citation menggunakan metode author-date, yaitu 

nama terakhir pengarang dan tahun terbit sumber yang dikutip 

muncul dalam teks, contoh (Retnawati, 2014), dan referensi harus 

muncul lengkap di daftar pustaka pada akhir tulisan.  

4. Pencantuman halaman sumber kutipan setelah tahun bersifat wajib 

jika isi teks yang dikutip jelas letak halamannya. Tetapi jika kutipan 

gagasan / ide dari sumber referensi tidak langsung, tidak perlu 

menyebutkan nomor halaman dalam pengutipan teks 

5. Kutipan singkat terdiri dari nama pengarang, tahun penerbitan, dan 

nomor halaman yang didahului tanda ‘p.’  

6. Semua sumber referensi yang dikutip dalam teks harus muncul 

dalam daftar pustaka  

7. Kata pertama untuk proper noun (nama orang, tempat, dan nama 

benda secara spesifik), termasuk nama dan inisial pengarang selalu 

kapital, contoh M. Hatta, D. Jones  

8. Semua kata dalam judul kapital dan dicetak miring The Closing of 

the American Mind (Catatan: dalam daftar pustaka hanya kata 

pertama yang dikapitalkan. The Closing of the American mind  

9. Semua judul karya jenis buku, dokumentasi, album, film dicetak 

miring, contoh The Closing of the American Mind  

10. Semua judul karya artikel diberi tanda kutip “…”,contoh : 

“Multimedia Narration: Constructing Possible Worlds"; "The One 

Where Chandler Can't Cry."  

11. Kutipan panjang lebih dari 40 kata maka tanda kutip tidak 

diperlukan. Penulisan kutipan dimulai dari baris baru dengan indent 

½ inch dari margin kiri yaitu dalam tempat yang sama pada paragraf 

baru.  

12. Paraphrase atau ringkasan sebuah ide atau gagasan dari suatu karya 

tulis lain, hanya diperlukan rujukan nama pengarang dan tahun 
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terbit, namun disarankan oleh APA untuk memberikan nomor 

halaman.  

13. Jika penulis lebih dari dua orang, hanya nama belakang penulis 

pertama yang ditulis sebagai sumber kutipan, diikuti et al., 

kemudian tahun dan halaman sumber kutipan.  

14. Jika sumber kutipan merupakan literatur terjemahan (buku, artikel, 

dll), maka yang disebut sebagai sumber adalah nama penulis asli 

(bukan penerjemah), diikuti tahun penerbitan literatur asli (bukan 

tahun penerbitan hasil terjemahan). [Catatan: nama penerjemah 

hanya dinyatakan dalam daftar pustaka]  

   

  Contoh Mensitasi dalam In-text citation :  

1. Karya dengan Dua Pengarang   

 Research by Wegener and Petty (1994) supports... 

 Atau 

 (Wegener & Petty, 1994)   

2. Karya Tiga Sampai Lima   

 (Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993)   

 Atau  

 Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow (1993) explain….   

 Dalam kutipan berikutnya,   

 (Kernis et al., 1993)  

 Atau  

 Kernis et al. (1993) argued….   

3. Enam Pengarang atau Lebih   

 Harris et al. (2001) argued...  

 Atau 

 (Harris et al., 2001)   

4. Pengarang Tidak Diketahui. Sitasi sumber pada judul dengan huruf 

miring.  Sitasi sumber pada judul buku atau laporan dengan huruf 

miring, dan pada judul artikel, bab, dan halaman web dalam tanda 

kutip.   

 A similar study was done of students learning to format research 

papers ("Using APA," 2001).   

5. Organisasi Sebagai Pengarang   
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 According to the American Psychological Association (2000),...   

 Atau menggunakan singkatan jika telah dikenal dalam tanda bracket 

pertama kali sumber dikutip dan selanjutnya hanya singkatan yang 

disitasi.   

 Sitasi pertama: (Mothers Against Drunk Driving [MADD], 2000)  

 Sitasi kedua: (MADD, 2000)     

6. Dua karya atau Lebih dalam Tanda Kurung yang Sama    

 (Berndt, 2002; Harlow, 1983)   

7. Pengarang dengan Nama Akhir Sama  

 Gunakan Inisial nama pertama dan nama terakhir,   

 (E. Johnson, 2001; L. Johnson, 1998)  

8. Dua Karya atau Lebih dengan Pengarang Sama dalam Tahun Sama  

 Research by Berndt (1981a) illustrated that...  

9. Mensitasi/Mengutip Sumber Tidak Langsung  

 Johnson argued that...(as cited in Smith, 2003, p. 102).  

10. Tahun Tidak diketahui  

 Another study of students and research decisions discovered that 

students succeeded with tutoring ("Tutoring and APA," n.d.). 

 

C. Pedoman Penulisan Nama Pengarang: 

1. Pengarang Tunggal  

 Nama terakhir, inisial nama pengarang.  

 Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. 

Current Directions in Psychological Science, 11, 7-10.  

2. Dua Sampai Tujuh Pengarang  

 Urutkan nama terakhir dan inisial pengarang, tanda koma (,) sebagai 

pemisah nama pengarang dan tambahkan tanda “&” sebelum nama 

pengarang terakhir.  

 Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across 

affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of 

Personality and Social Psychology, 66, 1034-1048.  

 Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T., & 

Bach, J. S. (1993). There's more to self-esteem than whether it is 

high or low: The importance of stability of selfesteem. Journal of 

Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.  
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3. Lebih dari Tujuh Pengarang  

 Urutkan nama terakhir dan inisial pengarang, tanda koma (,) sebagai 

pemisah nama pengarang. Setelah  pengarang keenam, tambahkan 

tiga tanda titik (.) tambahkan nama pengarang terakhir.  

 Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. 

A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H. (2009). Web site usability for 

the blind and low-vision user. Technical Communication, 57, 323-

335.   

4. Organisasi Sebagai Pengarang Nama organisasi sebagai pengarang  

 American Psychological Association. (2003).  

5. Pengarang yang Tidak Dikenal  

 Judul sebagai pengarang  

 Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.).(1993). 

Springfield, MA: Merriam-Webster.  

6. Dua Atau Lebih Karya Dengan Pengarang Yang Sama  

 Daftar semua nama pengarang yang sama diikuti dengan tahun 

terbit dan diurutkan berdasarkan tahun terbit    

 Berndt, T. J. (1981).  

 Berndt, T. J. (1999).   

7. Dua Atau Lebih Karya Dengan Pengarang Yang Sama Dalam 

Tahun Yang Sama Tambahkan huruf setelah tahun terbit.  

 Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in 

prosocial intentions and behavior between friends. Developmental 

Psychology, 17, 408-416.  

 Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions 

and behavior. Child Development, 52, 636-643.  

 

XI.   PENULISAN DAFTAR PUSTAKA   

A. Buku, Skripsi, Tesis dan Disertasi .  

1. Format Dasar  

 Author, A. A. (1967). Judul buku. Tempat terbit: Penerbit.   

 Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing 

manuscripts for journal publication. Washington, DC: American 

Psychological Association.  

2. Editor, Tanpa Nama Pengarang 
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 Editor. (Ed.). (tahun). Judul buku. Tempat terbit: Penerbit  

 Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Eds.). (1997). Consequences of 

growing up poor. New York, NY: Russell Sage Foundation.  

3. Pengarang  dan Editor  

 Pengarang. (tahun). Judul buku. Editor.(Ed.). Tempat terbit: 

Penerbit  

 Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Ed.). New 

York, NY: Anchor.  

4. Terjemahan  

 Pengarang. (tahun). Judul buku. (Penerjemah, Trans.). Tempat 

terbit: Penerbit. (Original work published ……)  

 Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities. (F. W. 

Truscott & F. L. Emory, Trans.). New York, NY: Dover. (Original 

work published 1814)  

5. Edisi Karya  

 Pengarang (tahun). Judul buku (edisi). Tempat terbit: Penerbit  

 Helfer, M. E., Kempe, R. S., & Krugman, R. D. (1997). The battered 

child (5th ed.). Chicago, IL: University of Chicago Press.  

6. Artikel atau Bab dala buku Karya Editor  

 Pengarang (tahun). Judul Bab. In Editor (Ed).  Judul Buku (edisi). 

Tempat terbit: Penerbit  

 O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role 

journeys: A metaphor for healing, transition, and transformation. In 

B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107-

123). New York, NY: Springer.   

7. Buku Yang Memiliki Volume  

 Pengarang (tahun).  Judul Buku (Vols.). Tempat terbit: Penerbit  

 Wiener, P. (Ed.). (1973). Dictionary of the history of ideas (Vols. 1-

4). New York, NY: Scribner's.  

8. Skripsi/Tesis/Disertasti   

 Pengarang. (Tahun). Judul skripsi/tesis/disertasi (Thesis or 

Master’s thesis or Doctoral dissertation). Retrieved from Nama 

Database. (Nomor Urut.) (Jika diterbitkan Pengarang). (Tahun). 

Judul skripsi/tesis/disertasi (Thesis or Master’s thesis or Doctoral 

dissertation). Nama Lembaga, Tempat (jika tidak diterbitkan) 
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B. Terbitan Berkala   

1. Artikel Jurnal  

 Pengarang (tahun). Judul artikel.  Judul Terbitan Berkala, nomor 

volume, (nomor), nomor halaman.   

 Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of 

Mexican immigration in the United States and its implications for 

local law enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 

8(1), 73–82.  

 Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 

15(3), 5-13.  

2. Artikel Majalah  

 Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's 

schools. Time, 135, 28-31.  

 

C. Sumber Elektronik (Penerbitan Web)   

1. Artikel Jurnal Elektronik Tanpa DOI (Digital Object Identifier)  

 Pengarang (tahun). Judul artikel.  Judul Terbitan Berkala, nomor 

volume, (nomor), nomor halaman. Retrieved from 

http:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

 Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List 

Apart: For People Who Make Websites, 149. Retrieved from 

http://www.alistapart.com/articles/writeliving 

 

2. Artikel Jurnal Elektronik dengan DOI (Digital Object Identifier)  

 Pengarang (tahun). Judul artikel.  Judul Terbitan Berkala, nomor 

volume, (nomor), nomor halaman. doi:xxxxxxxxxx atau 

http://dx.doi.org/xxxxxx  

 

 Wooldridge, M.B., & Shapka, J. (2012). Playing with technology: 

Mother-toddler interaction scores lower during play with electronic 

toys. Journal of Applied Developmental Psychology, 33(5), 211-

218.  

 http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2012.05.005  

 

http://www.alistapart.com/articles/writeliving
http://dx.doi.org/xxxxxx
http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2012.05.005
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 Brownlie, D. (2007). Toward effective poster presentations: An 

annotated bibliography. European Journal of Marketing, 41, 1245-

1283. doi:10.1108/03090560710821161  

 

 Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, 

marital status, and the survival times of terminally ill patients. 

Health Psychology, 24, 225–229. doi:10.1037/02786133.24.2.225  

 

3. Electronic Books  

 Pengarang (Tahun). Judul buku. Retrieved from 

http:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  

 De Huff, E. W. (n.d.). Taytay’s tales: Traditional Pueblo  Indian 

tales. Retrieved from   

http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html  

 

4. Skripsi/Tesis/Disertasi  

 Pengarang. (Tahun). Judul skripsi/tesis/disertasi (Thesis or Master’s 

thesis or Doctoral dissertation). Retrieved from Nama Database. 

(Nomor Urut.) 

  

 Pengarang. (Tahun). Judul skripsi/tesis/disertasi (Thesis or Master’s 

thesis or Doctoral dissertation).  Retrieved from http://xxxxx  

 

 Biswas, S. (2008). Dopamine D3 receptor: A neuroprotective 

treatment target in Parkinson's disease. Retrieved from ProQuest 

Digital Dissertations. (AAT 3295214)  

 

 Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of 

instruction in higher education and continuing education (Doctoral 

dissertation). Retrieved from http://www.ohiolink.edu/etd/  
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5. Online Encyclopedias and Dictionaries  

 Feminism. (n.d.). In Encyclopædia Britannica online. Retrieved 

from 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/724633/feminism 

 

XII.  DAFTAR SINGKATAN  

Singkatan Umum dan Notasi dalam Pengutipan Singkatan Arti 

 

Singkatan Arti 

ed.  edition Rev 

Rev. ed.  Revised edition   

2nd ed.  second edition 

Ed. (Eds.)  Editor (Editors)   

Trans.   Translator(s) 

n.d.   no date 

p. (pp.)  page (pages) 

Vol.   Volume (as in Vol. 4)   

Vols. Volumes  (as in Vols. 1–4) 

No.   Number 

Pt.  Part 

Tech. Rep.   Technical Report 

Suppl.   Supplement 

et al.  And others 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/724633/feminism
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