Format Lembar Gaya dan Spesifikasi Penulisan
Naskah Ilmiah untuk Jurnal P&PT
Umum
1.
2.

Kertas
Sembir

3.
4.
5.
6.

Huruf
No. hlm.
Format
Penulisan

7.

Struktur

: HVS A4 (21.0 x 29.7 cm)
: Kiri 3 cm,
Bawah, kanan dan atas 2 cm
: Times New Roman , 12 pt, hitam, 2 spasi
: Kanan bawah
: Microsoft Word 2003
: Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris
Dalam satu naskah hanya digunakan satu bahasa (kecuali abstrak) secara ajeg
tidak ada campuran antara Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris ataupun
bahasa lainnya.
: Abstrak; Pendahuluan; Bahan dan Metoda; Hasil dan Pembahasan; Kesimpulan
dan Saran; Ucapan Terima kasih (ditulis dengan huruf Times New Roman, kapital
bold, 12 pt, rata kiri).

Isi
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Panjang naskah maksimum 20 halaman ( termasuk gambar dan tabel) ditulis justified.
Penulisan paragraf ditepi kiri baris dengan jarak peralihan paragraf baru 6 pt (awal paragraf tidak
menjorok ke dalam)
Judul maksimal 12 patah kata (pilih kata dan istilah yang padat makna, kata kunci yang khas, dan
mampu mencirikan keseluruhan isi naskah). Ditulis dengan huruf Times New Roman, kapital
bold, 12 pt, center.
Baris kepemilikan terdiri dari 2 unsur, nama pengarang dan institusi asal (alamat, nomor telepon,
nomor faksimil, serta e-mail). Nama penulis ditulis dengan huruf Times New Roman, kapital bold,
11 pt, center. Nama Lembaga ditulis dengan huruf Times New Roman, kapital dan kecil, 10 pt,
center.
Abstrak (ringkasan) disajikan dalam satu paragraph dengan menggunakan tidak lebih dari 200
kata. Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terdapat masalah pokok dan alasan
dilakukannya penelitian serta sasaran utama yang ingin dicapai. Informasikan juga pendekatan,
bahan, dan metoda yang dipakai, serta ungkapan hasil dan simpulan penting yang diperoleh.
Kata kunci terdiri atas sekitar delapan kata atau tidak melebihi satu baris panjangnya
Naskah lengkap memuat :
• PENDAHULUAN yang mengantar pembaca secara langsung pada inti pokok tulisan dengan
membuat pernyataan masalah yang dihadapi secara jelas.
• BAHAN DAN METODE memuat lokasi, bahan, dan cara diuraikan secara singkat tanpa
menghilangkan rincian Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan urutan pengoperasiannya.
• HASIL DAN PEMBAHASAN merupakan inti tulisan ilmiah. Bagian ini menyuguhkan data dan
informasi yang ditemukan peneliti serta dipakai sebagai dasar penyimpulan bahkan
penyusunan teori baru. Secara umum disuguhkan secara bertahap dalam tiga bagian: uraian
temuan data dan informasi yang terkumpul, analisis sesuai dengan rancangan penelitian, dan
penafsiran serta penjelasan sintesisnya. Sertakan data pendukung yang berupa tabel, grafik,
gambar, atau alat penolong lain seperlunya untuk memperjelas dan mempersingkat uraian

8.
9.

10.

yang harus diberikan.
• KESIMPULAN disampaikan sesuai dengan hasil yang diperoleh peneliti dan ditulis secara
singkat dan jelas dalam dua atau tiga kalimat.
• UCAPAN TERIMA KASIH ditulis untuk semua orang atau instansi yang turut membantu
terlaksananya penelitian.
Judul tabel (times New Roman, center, & 10 pt) diberi nomor urut dan ditulis di atas tabel.
(Contoh: Tabel 3. Komposisi daun the segar dan kering)
Judul gambar : (times New Roman, center, & 10 pt) diberi nomor urut dan ditulis di bawah
gambar.
(Contoh: Gambar 1. Perahu Seppi dari papan kayu)
Sumber dari gambar dan tabel harus dicantumkan, apabila bukan merupakan hasil karya penulis
sendiri.

Ilustrasi
1.
2.
3.

Gambar (grafik dan diagram) serta tabel selain dicantumkan pada tempatnya, juga dibuat
terpisah di halaman lain dari teks dengan kualitas ketajaman dan kehitaman yang memadai.
Foto dalam format hitam putih kilat (glossy) atau berwarna bila diperlukan, ukuran minimum 3 R
(9 X 13,5 cm)
Tabel, garis pembatas vertikal tidak ada, dan garis pembatas horizontal 3 buah.

Daftar Pustaka
Ditulis sesuai dengan APA (American Psychological Association) style dengan alamat website:
http://www.apastyle.org
Buku :
Erneste, Pamusuk (2005). Buku Pintar Penyuntingan Naskah. Jakarta : Penerbit Obor.
Jurnal Ilmiah :
widhya, Dessy, & Ramaiyulis, Penerapan Teknologi Defaunasi untuk Meningkatkan Produksi Air
Susu Sapi Perah. Jurnal P & PT, III (3), 91-96.
Artikel dari situs internet ;
Herkovich. A. (2005). Highwire Releases Millionth Articles. Diakses 1 Desember 2005 pada Word
Wide web : http : //news-service.stanford.edu/news/2005/oktober26/high-102605.html
Artikel dari surat kabar :
Usirisanda, M. (2004, 3 Maret). Aglomerasi dalam Pengembangan Kawasan Art Deco di
Bandung. Suara Karya, hlm 12.

Identitas Penulis
Dicantumkan lengkap dalam surat pengantar, berisi :
Nama lengkap (beserta gelar akademik), bidang keahlian, instansi asal, alamat, nomor telp,
nomor faks, dan alamat e-mail.
Naskah dikirim ke Dewan Redaksi Jurnal P&PT dengan alamat:

Asosiasi Politeknik Indonesia (ASPI)
Jl. Kanayakan No. 21, Dago, Bandung, 40135
Telpon : +62 22 2535880
Faksimil : +62 22 2535954
Website : www.asosiasi-politeknik.or.id
e-mail
: ppt_jurnal@yahoo.com

Naskah dikirim dalam bentuk cetakan (hard copy) sebanyak 3 eksemplar dan bentuk
rekaman (soft copy) dalam bentuk 1 bh CD.

