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Artikel. Artikel yang diajukan akan dini-

lai oleh Dewan Redaksi dan Penilai Luar. 

Dewan Redaksi berwenang untuk meneri-

ma atau menolak naskah yang diajukan. 

Artikel yang dikirimkan kepada redaksi 

dalam bentuk hardcopy (3 eksemplar) dan 

disertai CD yang ditulis dalam program 

Microsoft Word format 2003 atau 2007). 
 

Sistematika. Artikel yang berupa peneli-

tian disusun dengan sistematika sbb: 

Abstrak 

1. Pendahuluan (latar belakang, permasa-

lahan, tujuan penulisan, landasan teori) 

2. Metoda 

3. Hasil dan Pembahasan 

4. Kesimpulan 

Daftar Pustaka 
 

Sedangkan untuk artikel yang berupa 

perencanaan, disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

1. Pendahuluan (latar belakang, permasa-

lahan, tujuan penulisan, landasan teori) 

2. Gambaran Umum Wilayah Studi 

3. Hasil dan Pembahasan 

4. Kesimpulan 

Daftar Pustaka 
 

Revisi. Redaksi berhak untuk menyem-

purnakan kalimat, tanpa merubah maksud 

dari kalimat. Artikel yang belum sempur-

na akan dikembalikan kepada penulis 

untuk disempurnakan. Panjang artikel di-

upayakan maksimal 15 halaman A4. 
 

 

Bahasa. Artikel ditulis dalam bahasa 

Indonesia atau bahasa Inggris. 
 

 

Format. Artikel dikirimkan rangkap tiga 

dalam bentuk ketikan satu spasi font 12 

Times New Roman dalam dua kolom di 

atas kertas A4 (210 mm x 297 mm) 

dengan margin kiri 2,5 cm, kanan 1,5 cm, 

atas 3 cm, dan bawah 2,5 cm. Setiap 

halaman diberi nomor halaman. 
 

 

Khusus untuk judul (font 16), nama 

penulis (font 13), tempat penelitian/tempat 

bekerja penulis (font 13) dan abstrak (font  

11) ditulis dalam kolom tunggal, termasuk 

kata kuncinya. 
 

Judul Artikel. Seringkas mungkin dan di-

tulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris. 
 

Nama Penulis. Ditulis lengkap (tanpa 

gelar/sebutan apapun) disertai nama lokasi 

penelitian atau tempat penulis bekerja di 

bawah judul artikel serta alamat email. 
 

Abstrak. Ditulis dalam bahasa Indonesia 

dan Inggris masing-masing sekitar 120 

kata, secara singkat memberikan gambar-

an aspek penting dan hasil pokok pene-

litian serta kesimpulan. Abstrak dileng-

kapi kata kunci yang sesuai (4 kata kunci). 
 

Tabel dan Gambar. Harus diberi nomor 

secara berurutan sesuai urutan pemun-

culannya. Setiap gambar dan tabel perlu 

judul singkat yang diletakkan di atas 

untuk tabel dan bawah untuk gambar. 

Gambar dan tabel yang terlalu besar dapat 

diperkecil oleh redaksi untuk disesuaikan 

dengan format artikel, selain itu juga bisa 

disusun mengikuti format satu kolom. 
 

Daftar Pustaka. Disusun ke bawah sesuai 

abjad nama akhir penulis pertama sbb: 

- Buku: Penulis (Tahun). Judul Buku. 

Penerbit. 

- Jurnal: Penulis (Tahun). Judul Tulisan. 

Nama Jurnal (cetak miring). 

Volume(Nomor). Halaman. 

- Paper dalam prosiding: Penulis (tahun). 

Judul Tulisan. Nama Seminar (cetak 

miring). Tanggal Seminar. Halaman. 

- Tesis/TA: Penulis (Tahun). Judul. 

Tesis/TA. Universitas. 

- Engineering Standard: Penulis (Tahun). 

Judul Buku. Penerbit. 

- Dokumen Pemerintah: Organisasi 

(Tahun). Nama Dokumen. Tempat. 

- Manual Laboratorium: Judul Manual 

(Tahun). Nama Buku Manual. Penerbit. 
 

Daftar pustaka yang ditulis hanya yang 

ada/dikutip di dalam artikel, minimal 5 

pustaka 15 tahun terakhir. Penulisan 

pustaka dalam sub bab artikel ditulis 
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dengan nama penulis dan tahun penerbitan 

di dalam kurung (Penulis, Tahun). 


