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Bentuk-bentuk karya ilmiah
Secara umum, bentuk-bentuk karya ilmiah (academic writing) bisa dibagi menjadi empat
kategori, dan setiap kategori berisi tiga macam karya ilmiah, yaitu:
a. Laporan ilmiah yang meliputi:
1. Laporan penelitian.
2. Laporan kasus, dan
3. Laporan tinjauan
b. Karya ilmiah sebagai syarat lulus program studi formal tingkat Pendidikan Tinggi, yang
meliputi:
1. Skripsi.
2. Tesis,
3. Disertasi
c. Karya ilmiah yang ditujukan untuk sidang pembaca (audiens) yang non-spesifik (lebih luas
dari komunitas akademis tertentu), yang meliputi:
1. Surat pembaca.
2. Resensi (buku).dan
3. Karangan ilmiah popular
d. Karya ilmiah yang disampaikan untuk audiens tertentu dengan tujuan spesifik. yang meliputi:
1. Monograf,
2. Buku ajar.
3. Pidato-pidato ilmiah yang disampaikan dalam peristiwa akademis tertentu dan
diterbitkan
Adapun yang dimaksud dengan:
a. Laporan penelitian (research report) adalah sebuah tulisan yang menyajikan tahapantahapan suatu penelitian/studi, yang meliputi apa yang mau dicari dan ditemukan si
peneliti, mengapa hal itu berharga untuk diteliti, bagaimana caranya mengumpulkan
data dan informasi terkait hal yang diteliti tersebut, serta tujuan ia melakukan itu semua
b. Laporan kasus (case report). istilah yang biasanya digunakan dalam dunia medis,
adalah sebuah makalah yang mendeskripsikan dan menafsirkan sebuah kasus tunggal,
yang biasanya dituliskan dalam bentuk cerita yang terperinci, yang berisikan kasus unik
yang belum dapat dijelaskan oleh sindrom atau penyakit yang sudah dikenal, kasus
yang menunjukkan variasi penting dari sebuah penyakit atau kondisi, kasus yang
menunjukkan kejadian-kejadian yang tak terduga yang mungkin dapat melahirkan
informasi yang baru serta berguna
c. Laporan tinjauan (systematic review atau systematic literatuie review, SLR) adalah
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sebuah tinjauan pustaka yang berfokus pada rumusan masalah penelitian dan
menyajikan ringkasan lengkap menyeluruh tentang pustaka terkini yang relevan dengan
perumusan masalah penelitian tersebut
Skripsi adalah sebuah karya ilmiah yang disusun berupa laporan penelitian sederhana,
dan dipertanggungjawabkan dalam sidang di hadapan dosen pembimbing dan
penguji,serta dikerjakan sebagai salah satu syarat ketuntasan program studi Sarjana
(Strata 1)
Tesis adalah sebuah karya ilmiah yang disusun untuk mempertahankan suatu hipotesis
yang diajukan, dan dipertanggungjawabkan dalam sidang di hadapan dosen
pembimbing dan penguji, serta dikerjakan sebagai salah satu syarat ketuntasan
program studi Pascasarjana (Strata 2)
Disertasi adalah suatu karya ilmiah yang disusun untuk mempertahankan suatu
hipotesis yang diajukan, dan dipertanggungjawabkan dalam sidang, tertutup maupun
terbuka, di hadapan dosen pembimbing dan penguji, serta dikerjakan sebagai salah
satu syarat ketuntasan program studi Pascasarjana (Strata 3)
Surat Pembaca adalah kolom khusus yang disediakan oleh bagian redaksi sebuah
perusahaan media cetak yang memuat surat yang menyangkut kepentingan
masyarakat umum, yang ditulis pembaca, dan isinya berupa tanggapan, kritik, saran,
keluhan, ajakan, imbauan, ucapan terima kasih, menyangkut mutu barang atau jasa
sebuah unit usaha.atau bidang pelayanan formal pemerintahan.
Resensi (buku) adalah sebuah tinjauan singkat yang berisikan informasi tentang
identitas pengarang dan ringkasan isi, kekuatan ataupun kelemahan, serta makna atau
pentingnya sebuah buku, yang biasanya baru saja diterbitkan
Karangan ilmiah populer adalah tulisan ilmiah yang disampaikan dengan gaya, format,
dan bahasa yang lebih mudah dibaca dan dipahami pembaca non spesialis. yang di
dalamnya data, fakta, metode.serta analisis harus tetap ditampilkan secara kritis,
objektif, bebas prasangka, tetapi menarik
Monograf adalah sebuah karya utuh yang membahas suatu pokok bahasan yang
spesifik, atau sebuah aspek tertentu dari bidang kajian keilmuan tertentu, dan biasanya
dikerjakan oleh pengarang tunggal
Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh
pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan
disebarluaskan (definisi ini didasarkan pada Pedoman Penilaian Angka Kredit Dosen,
2009)
Pidato-pidato ilmiah yang disampaikan dalam peristiwa akademis tertentu dan
diterbitkan, yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada, pidato ilmiah dalam rangka Dies
Natalis suatu lembaga pendidikan, pidato pembukaan tahun perkuliahan (Studium
Generale). pidato pengukuhan Guru Besar, pidato purnabakti Guru Besar, pidato
kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta, pidato kenegaraan Presiden, pidato para Kepala
Negara dalam Sidang Majelis Umum PBB, pidato putusan Hakim Mahkamah Konstitusi
dan Mahkamah Agung, dan berbagai jenis pidato ilmiah lainnya yang dipublikasikan.
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