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TAHAP 1 
CEK DASAR 

•  Cek semua gambar dan sumber. Pastikan sinkron. 
Jika tidak, segera sinkronkan. Cek kembali sumber 
di kutipan dan daftar pustaka. 

•  Beri nomor setiap foto atau gambar. Jika perlu & 
ada ruang sebutkan sumber termasuk dokumen 
pribadi atau lembaga. 

•  Hindari sorot sitasi (warna kuning). Berbahaya jika 
terdeteksi. Solusi: ketik ulang dan sebutkan 
sumbernya.  



TAHAP 2 
CEK KERANGKA 

•  Jika tidak ada kerangka, buat kerangka 

•  1.  Baca setiap paragraf. 

•  2.  Tandai semua kalimat topik. 

•  3.  Baca dan temukan koherensinya. 

•  4.  Tambahkan atau hapus kalimat topik baru. 

•  5.  Susun kerangka, terutama Bab II dan III 

•  6.  Tambahkan lalu tata kembali 



TAHAP 3 
CEK PARAGRAF 

•  Buat dua kolom. Kiri berisi paragraf  asli. 

•  Tandai paragraf  asli dengan blok atau stabillo tiga warna. 

•  Warna biru untuk kalimat topik, merah untuk detil 
konkret, hijau untuk kalimat penjelas, dan biru untuk 
kalimat penegas. 

•  Benahi jika ada kalimat sumbang yang tidak “nyambung” 
Tempatkan pembenahan pada kolom kanan. 

•  Benahi kalimat topik jika strukturnya kurang tepat. 



Tahap 4 
Cek Tata Tulis dan Ejaan 

•  Cek penggunaan huruf  kapital, tanda titik, titik koma, 
koma, tanda hubung, titik dua, tanda kutip, dan 
sebagainya. 

•  Cek penulisan: disambung, dirangkai, gabungan dua 
bahasa, istilah asing (non-Indonesia). 

•  Cek konsistensi sistem penulisan:  

     - sistem penomoran,  

     - sistem paragraf: & indensi: jarak atau jorok, ketukan 7 

     - sistem penulisan pengutipan,  

     - sistem penulisan daftar pustaka 



Tahap 5 
Cek Tampilan Sampul 

•  Cek halaman depan, judul. Hindari halaman sampul 
yang terkesan kosong atau sebaliknya. Buang 
gambar atau aksesoris yang menutup esensi. 

•  Ubah font, ukuran font, dan warna font jika perlu. 
Pastikan komposisi tampilan enak dilihat. Poros 
adalah tengah. 

•  Komponen utama diutamakan. Judul, nama penulis, 
dan asal harus ada, Judul harus eye-catching. 



Tahap 6 
Cek Bagian Awal  

•  Kata Pengantar, singkat, padat, jelas, tidak parsial. 

•  Daftar Isi: jelas dan rapi (sebagai outline kedua) 

•  Ringkasan atau Abstrak: Judul di tengah, nama & 
email, 3-4 paragraf: latar belakang-tujuan, metode, 
hasil- kesimpulan. Kata kunci 

•  Latar belakang: idealitas vs kesenjangan lalu solusi 

•  Rumusan, tujuan, manfaat 



Tahap 7 
Cek Metode atau Cara 

•  Metode harus lengkap & tepat. Lengkapi dengan bagan 
yang menarik dan lengkap. Bagan harus jelas, menarik, 
dan benar.  

•  Metode meliputi desain inovasi, setting penerapan 
inovasi, metode-teknik mendapatkan data penerapan 
inovasi, instrumen inovasi,  data inovasi, dan analisis dari 
inovasi 

•  Tambahkan validitas temuan atau validitas inovasi jika 
perlu. Gunakan ahli sebagai debriefing, konsultan, atau 
validator. Tunjukkan bahwa inovasi yang ditulis benar-
benar berbobot. 



Tahap 8 
Cek Pembahasan 

•  Baca secara cepat; Gunakan scanning dan skipping. 
Pastikan pembahasan sinkron dengan rumusan.  

•  Pastikan gambar dan foto tidak terlalu kecil, ditempatkan 
secara baik, dan tidak berulang. Cek sumber (lebih baik 
foto koleksi pribaadi atau lembaga. Ganti foto yang 
buram, tidak jelas, dan tidak tematik.  

•  Perhatikan grafik dan tabel. Buat berwarna jika perlu. 
Pilih jenis grafik yang sesuai informasi. 

•  Cek keseimbangan bahasan. Semua unsur dibahas sesuai 
kepentingan, tidak berlebihan, dan tidak sumbang. 



Tahap 9 
Cek Bagian Penutup 

•  Jumlah simpulan harus sesuai dengan rumusan dan 
tujuan. 

•  Ungkapkan kelemahan inovasi tetapi jangan 
merendahkan diri. 

•  Tulis saran yang jelas ditujukan untuk siapa. Hindari 
saran yang bombastis. 

•  Buat subdiskusi jika perlu. 



Tahap 10 
Cek CV dan Lampiran 

•  Komponen CV harus jelas & lengkap: Nama dst, 
pendidikan, karya. 

•  Tampilkan pengalaman dan penghargaan beserta 
sumbernya. 

•  Tulis pada akhir CV:  
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata 
ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara 
hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk 
memenuhi salah satu persyaratan dalam …… (tuliskan) 



GUNAKAN PRINSIP SIJO 

seimbang 

otentik 

jelas 

indah 


