
Chemical  Physics  Letter  (Chem.Phys.Lett)  atau  yang  dalam  tulisan  ini  disingkat  CPL

merupakan  salah  satu  jurnal  internasional  di  bawah  Elsevier.  Fokus  jurnal  ini  adalah  komunikasi

singkat di bidang kimia fisika, komputasi, fasa terkondensasi dan material (deskripsi lengkapnya bisa

dilihat di internet). Impact Factor CPL tahun 2013 adalah 1,991. Editor CPL saat ini dipegang oleh

Prof. David Clary dari University of Manchester UK. Info lengkap di CPL bisa dilihat di web CPL.

Proses  publikasi  di  CPL  sangat  cepat  biasanya  30  hari  sudah  dapat  diketahui  hasilnya,  bisa

dibandingkan dengan proses di jurnal-jurnal yang berada di bawah ACS yang memakan waktu 3-6

bulan.  Mengapa  kemarin  publikasi  di  CPL ?  Sebenarnya  waktu  itu  aku  juga  kurang  tahu  hendak

publikasi ke mana tetapi Lorenz menyarankan untuk publikasi ke CPL karena kesesuaian dengan fokus

CPL dan jumlah total words di draft paper yang sekitar 3000 kata, cukup untuk publikasi ke CPL.

Dalam tulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian antara lain persiapan, proses publikasi

dan terakhir proses review. Bagian pertama adalah persiapan. Apa yang diperlukan untuk publikasi di

CPL ? 

1. Draft paper yang ditulis dengan bahasa inggris yang baik, tidak ada typo (baik berupa salah

ketik, tidak sesuai grammar yang baku).

2. Abstrak yang tidak boleh lebih dari 100 kata.

3. Surat ke editor (ditujukan ke Prof Clary)

4. highlight  (bukan  ringkasan  abstrak  ya)  adalah  5  point  penting  dari  paper  kita  misalnya

kebaruan, hasil yang diperoleh, latar belakang. Intinya highlight harus singkat, padat dan jelas.

5. Cplett  count  adalah  file  terpisah  yang  isinya  adalah  berapa  jumlah  kata,  jumlah  tabel  dan

gambar.

6. Gambar  berkualitas  tinggi  (berekstensi  .ps  biasanya)  adalah  gambar-gambar  penting  hasil

penelitian. Jumlah gambar tidak boleh dari 7 buah dan untuk jumlah tabel tidak boleh lebih dari

3 buah (CMIIW).

7. Graphical abstract adalah abstrak gambar. Diletakkan di file terpisah dan JANGAN JADI SATU

DENGAN DRAFT MANUSKRIP.

Untuk file berupa cover letter, highlight dan cplett count bisa dibaca di bagian akhir tulisan ini.

Bagian kedua adalah proses publikasi. Sayangya screenshot yang kemarin tidak lengkap karena

baru di pertengahan proses saya baru mengambil gambarnya. Proses publikasi dimulai dari pembuatan

akun  di  CPL  menggunakan  email  kampus  sebagai  email  utama  dan  email  lain  sebagai  email

sampingan.Nah baru kemudian kita mengisi beberapa isian seperti berikut :



yang jadi masalah adalah siapa yang harus jadi coresponding author. Jika kita yang login maka

secara  otomatis  kita  yang  akan  jadi  'coresponding  author'  maksudnya  semua  pemberitahuan  akan

masuk  ke  email  kita,  bukan  ke  email  coresponding  author  yang  tertulis.  Baru  setelah  dinyatakan

diterima untuk proses penerbitan, pihak CPL akan mengirimkan email ke coresponding author yang

tercantum dalam manuskrip jurnal.

 Kemudian memilih tipe hasil penelitian, ada beberapa tipe yang disediakan seperti condensed

phase, nanomaterial, new method dll. Kemarin saya memilih condensed phase

Gambar 1 Mengisi nama peneliti

Gambar 2 opsi pencetakan gambar dalam warna atau hitam putih. Notes : jika memilih warna
maka harus bayar dan jika memilih hitam putih maka gratis



gambar 3 menunjukkan bahwa kita harus mengusulkan 3 reviewer untuk me-review paper. Saya

pernah menemukan list reviewer CPL (tapi lupa link-nya). Meski kita mengusulkan 3, biasanya nanti

CPL akan memilih 2 reviewer sendiri, kadang tidak sesuai dengan yang kita usulkan. Oh iya, kita sama

sekali  tidak tahu siapa yang me-review paper  kita.  Contoh pengisian form reviewer bisa dilihat  di

gambar 4.

Gambar 3 mengusulkan reviewer

Gambar 4 contoh mengisi form usulan reviewer



selanjutnya adalah apakah kita ingin agar para editor juga me-review paper kita, kemarin tak isi

no request.

Oke, bagian selanjutnya adalah bagian penting dalam proses publikasi yaitu mengunggah semua

file-file yang diperlukan. Pastikan semua file yang diperlukan telah diketik dengan baik dan benar

sehingga siap untuk diunggah. Proses unggah file dilakukan satu per satu sesuai dengan urutan yang

bisa dilihat di menu description (sudah diurutkan oleh CPL) sehingga tinggal diikuti saja. Gambaran

lengkap file-file yang harus diunggah dapat dilihat pada gambar 7.

Gambar 5 contoh usulan 3 reviewer

Gambar 6 request editor



untuk file manuskrip, unggah saja .pdf. Untuk gambar diusahakan memiliki resolusi yang tinggi

dan berekstensi .ps.

Setelah semua file  yang diperlukan sudah diunggah,CPL akan menyatukan semuanya dalam

satu buah file pdf yang bisa dilihat pada gambar 8.

jika kita telah yakin semua file yang diunggah telah benar, maka kita bisa menyetujuinya agar

dikirim ke Editorial Board. Akan tetapi jika masih ada keraguan sebaiknya kembali ke tahap unggah

file untuk memperbaiki, mengurangi atau menambahkan file yang dipersyaratkan.

Gambar 7 file komplit yang harus diunggah

Gambar 8 penyatuan file-file yang diunggah menjadi satu buah file pdf



Oke, tunggu sebentar dan kita akan dibawa masuk ke sebuah laman baru yang berisi  status

manuskrip kita. Di menu action link nanti akan muncul beberapa pilihan seperti yang terlihat pada

gambar 10. 

sekali lagi, jika kita telah yakin maka centang kotak I accept dan klik Approve Submission PROSES

INI TIDAK DIDAPAT DI-UNDO jadi pastikan sekali lagi semua telah komplit dan benar. Jika masih

ada  keraguan,  maka  pilih  Edit  Submission.  Gambar  11 adalah  tampilan  jika  kita  telah  meng-klik

Approve Submission. Oh iya, kita bisa mendownload “submission” yang akan kita kirimkan.

Gambar 9 aproval untuk dikirim ke Editorial Board

Gambar 10 laman informasi status manuskrip



Manuskrip kita sekarang akan berada di tangan Editor CPL sehingga bila kita login kembali

maka tampilan Current status pada gambar 10 akan berganti  menjadi “With Editor”.  Dalam waktu

beberapa hari biasanya paper akan diserahkan kepada reviewer yang kita tidak tahu siapa (kebetulan

pas kemarin paper kami di-review oleh Prof Thomas S Hofer dari Innsbruck dan satunya tidak tahu).

Proses review di CPL memakan waktu sekitar 3 minggu. Setelah review dinyatakan komplit

maka kita akan mendapatkan email bahwa manuskrip kita telah selesai di-review sekaligus komentar

dari reviewer. Biasanya untuk komentar yang panjang, oleh pihak CPL akan dijadikan file .pdf yang

bisa di-download setelah login ke CPL. Kita diberi waktu sekitar 45 hari untuk mengerjakan revisi.

Apabila revisi telah selesai dibuat, maka proses unggah revisi dapat dimulai seperti yang tertera

pada gambar 12

opsi 'decline to revise' bukan hal yang bagus. Ikut saja apa kata reviewer. Proses unggah revisi nantinya

Gambar 11 konfirmasi bahwa kita telah mengirim manuskrip ke Editorial Board

Gambar 12 memulai proses unggah revisi



akan sama seperti  gambar  2-7 kecuali  memilih reviewer. Yang harus  dipersiapkan untuk diunggah

dalam tahap revisi adalah draft yang sudah direvisi, cover letter yang berisi pernyataan bahwa kita telah

merevisi draft, file-file yang diminta oleh reviewer, jawaban kita atas saran reviewer.

Tahap  selanjutnya  sama seperti  yang  telah  ditunjukkan dalam gambar  8-11.  yak,  sekarang  tinggal

tunggu saja keputusan dari CPL, apakah menerima atau menolak manuskrip kita. Pengumuman dari

CPL akan dikirimkan via email dan halaman login seperti yang tercantum pada gambar 14.

oke semoga bermanfa'at dan selamat mencoba. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ke

saya :)))).

Gambar 13 file-file yang harus diunggah untuk revisi

Gambar 14 pengumuman dari CPL


