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ABSTRAK
JUDUL (Bahasa Indonesia) Mencerminkan inti dari isi tulisan, spesifik, dan efektif
Informatif dan Tidak Lebih dari 15 Kata
Dalam

Bahasa

Indonesia

yang

secara

ringkas,

jelas,

utuh,

mandiri

dan

lengkap

menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan (bukan ringkasan yang terdiri atas beberapa
paragraf). Abstrak diketik satu spasi, tanpa sitasi pustaka, dan tanpa catatan kaki. Abstrak
harus mencakup permasalahan pokok, tujuan penelitian atau review, metodologi, hasil utama,
serta implikasi kebijakan. Semua ditulis dalam bahasa yang singkat padat, tidak lebih dari 250
kata.

ABSTRACT
JUDUL (Bahasa Inggris) Mencerminkan inti dari isi tulisan, spesifik, dan efektif Informatif
dan Tidak Lebih dari 15 Kata

Dibuat dalam Bahasa Inggris, bisa dari terjemahan ABSTRAK yang telah di buat, tidak lebih
dari 200 kata.

KATA KUNCI
Merupakan kata atau istilah yang mencerminkan konsep penting dalam naskah dan
mengandung cukup informasi untuk indeks dan membantu dalam penelusuran. Penulisan kata
kunci minimal tiga kata, maksimal lima kata.

PENDAHULUAN
Memuat latar belakang dan kondisi saat ini dari topic yang dibahas, dengan menyajikan/kajian
sebelumnya, rumusan masalah, tujuan penulisan dan keterbaruan/keunikan penelitian.
Pendahuluan menjelaskan: (i) latar belakang umum penelitian (ringkas), (ii) review hasil-hasil
penelitian sebelumnya yang relevan dan mutakhir, (iii) pernyataan kebaruan (gap analysis)

yang mengandung urgensi dan kebaruan penelitian, dan (iv) tujuan penelitian. Jika ada
hipotesis, dinyatakan tidak tersurat dan tidak perlu dalam kalimat tanya. Pendahuluan ditulis
tanpa penomoran dan atau pointers. Dalam pendahuluan tidak memuat tulisan dengan bentuk
pembaban (baca: pem-bab-ban) seperti penulisan skripsi atau laporan teknis.

METODE PENELITIAN
Metodologi memuat rancangan penelitian meliputi: populasi/sampel penelitian, data &
teknik/ instrumen pengumpulan data, alat analisis dan model yang digunakan. Metode yang
sudah umum tidak perlu dituliskan secara detil, tetapi cukup merujuk ke buku acuan (Misal:
rumus uji F, uji t). Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.
Metodologi memuat informasi mengenai kerangka pemikiran, lingkup bahasan, cakupan
lokasi, waktu penelitian, atau rentang waktu analisis, jenis data yang digunakan baik primer
maupun sekunder, cara pengumpulan data, dan metode atau cara menganalisis data (analisis
data di rinci per tujuan penelitian). Kelengkapan informasi metodologi yang disajikan dapat
disesuaikan dengan jenis tulisan hasil penelitian primer atau review mendalam. Pada
metodologi tidak memuat tulisan dengan bentuk pembaban (baca: pem-bab-ban) seperti
penulisan skripsi atau laporan teknis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian ini memuat hasil analisis data (dalam bentuk tabel atau gambar, bukan data
mentah, serta bukan printscreen hasil analisis), kaitan antara hasil dan konsep dasar dan atau
hipotesis (jika ada), dan kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya.
Bagian ini juga dapat memuat implikasi hasil penelitian baik teoritis maupun penerapan. Setiap
gambar dan tabel harus diacu di dalam teks.
Untuk maksud kejelasan dan sistematika penulisan, dalam bagian tulisan ini dapat
dibuat subjudul. Penulisan naskah dituntut untuk menggunakan semua sarana pelengkap
(seperti ilustrasi, gambar foto, tabel dan grafik). Pada hasil dan pembahasan, tidak memuat
tulisan dengan bentuk pembaban (baca: pem-bab-ban) seperti penulisan skripsi atau laporan
teknis.
Subjudul Subjudul Subjudul
Subsubjudul subsubjudul subsubjudul

KESIMPULAN
Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu hanya menjawab tujuan atau hipotesis penelitian, tidak
mengulang pembahasan. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis dan jujur berdasarkan fakta
yang ada, serta penuh kehati-hatian jika terdapat generalisasi. Bagian ini ditulis dalam bentuk
paragraf, tidak menggunakan penomoran atau bullet. Untuk maksud kejelasan dalam penyajian,
kesimpulan dan saran perlu secara jelas ditulis terpisah.
UCAPAN TERIMA KASIH (Jika Diperlukan)
Merupakan wujud penghargaan kepada semua pihak ( instansi atau perorangan) yang
berkontribusi atau membantu dalam pendanaan (dicantumkan id/no SK bila ada), pelaksanaan
penelitian, dan penulisan naskah jurnal. Juga untuk pernyataan apabila artikel merupakan
bagian dari tesis/disertasi.
DAFTAR PUSTAKA
Untuk naskah berupa hasil penelitian primer, jumlah pustaka yang diacu minimal 10 pustaka,
sedangkan untuk naskah yang merupakan ulasan (review) minimal 25 pustaka, dengan 80%
dari pustaka tersebut merupakan pustaka primer (terutama jurnal internasional dan jurnal primer
terakreditasi nasional). Hendaknya pustaka acuan diterbitkan paling lama dalam kurun waktu
sepuluh tahun terakhir. Jumlah pustaka acuan yang merupakan tulisan sendiri dibatasi paling
banyak 30% dari total jumlah pustaka.
CV PENULIS
Mencantumkan: (1) Nama penulis pertama (lengkap dengan gelar akademik) (2) Pendidikan
terakhir dan (3) Foto penulis pertama (sopan dan maksimal 5MB)

KETERANGAN TEMPLATE
NASKAH. Naskah diketik 1,5 spasi (Font Arial dan Font Size 11), minimal 10 halaman dan
maksimal 20 halaman (termasuk tabel, grafik dan gambar). Ditulis dengan microsoftword 20032016.
BAHASA. Naskah menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris yang baku. Untuk naskah
dalam bahasa Indonesia disarankan untuk mengurangi pemakaian istilah asing dan disesuaikan
dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Kamus Besar
Bahasa Indonesia.
SATUAN UKURAN. Tatacara penulisan satuan ukuran dalam teks, grafik dan gambar memakai
sistem internasional (SI), misalnya cm, kg, km, ha, t, dan lain sebagainya. Khusus untuk I yang
merupakan singkatan dari liter, digunakan L untuk menghindari kemungkinan tertukar dengan
angka 1. Penulisan angka decimal dipisahkan dengan tanda koma (,) untuk naskah dalam
bahasa Indonesia, sedangkan untuk bahasa Inggris dengan titik (.). (.) untuk naskah berbahasa
Indonesia, sedangkan untuk naskah dalam bahsa Inggris ditulis dipisahkan dengan tanda koma
(,).

TABEL. Tata cara penulisan tabel harus mencakup aspek judul, teks isi, lokasi, tahun, dan
sumber data. Tabel harus ringkas dan informatif dan merupakan alat bantu mempertajam
penyampaian informasi atau hasil analisis. Posisi Tabel dan judul Tabel ditempatkan di bagian
tengah naskah. Sumber data ditempatkan di bagian tengah bawah tabel. Garis pemisah dibuat
dalam bentuk horizontal.
Contoh Tabel:
Tabel 1.
Analisis R/C Rasio Usahatani Padi Sawah Subak Sembung per Hektar pada Musim Tanam
Juli-Oktober 2016
No
Uraian
1.
Penerimaan
2.
Biaya tunai
3.
Biaya yang diperhitungkan
4.
Total Biaya
5.
R/C rasio atas biaya total
Sumber: data primer (diolah), 2017

Jumlah (Rp/ha)
10.711.363,64
2.217.198,48
1.497.380,95
3.714.597,44
2,88

GAMBAR DAN GRAFIK. Gambar harus dicetak tebal sehingga memungkinkan diperkecil
menjadi 50-60% dari teks asli. Gambar bukan merupakan komplemen dari tabel (pilih salah
satu yang paling relevan). Judul gambar dan grafik diletakan dibawahnya tanpa mempengaruhi
bagian gambar atau grafik. Posisi Gambar dan judul Gambar ditempatkan di center naskah.
Sumber gambar ditempatkan tepat di bawah gambar sebelum judul.

Contoh Gambar
Gambar 1. Kurva Biaya Marjinal dan Output suatu proses produksi
Persamaan : y = 44,3476 – 1,4381x + 0,0366x2
S = 3.295 30253
r = 0 .97203 773
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Sumber: data primer (diolah), 2016

SATUAN UKURAN. Tatacara penulisan satuan ukuran dalam teks, grafik dan gambar memakai
sistem internasional (SI), misalnya cm, kg, km, ha, t, dan lain sebagainya. Khusus untuk I yang
merupakan singkatan dari liter, digunakan L untuk menghindari kemungkinan tertukar dengan
angka 1. Penulisan angka decimal dipisahkan dengan tanda koma (,) untuk naskah dalam
bahasa Indonesia, sedangkan untuk bahasa Inggris dengan titik (.). (.) untuk naskah berbahasa
Indonesia, sedangkan untuk naskah dalam bahsa Inggris ditulis dipisahkan dengan tanda koma
(,).

PENGUTIPAN PUSTAKA. Gaya pengutipan yang digunakan dalam naskah mengacu pada
Council of Science Editors (name-year system) dengan mencantumkan nama (keluarga/akhir)
penulis dan tahun penerbit, contoh: Listia (2017), Wulandira (2018), Arisena dan Ustriyana
(2016). Jika ada lebih dari dua penulis maka nama (keluarga/akhir) penulis pertama diikuti
dengan et al., contoh: Suardi et al. (2018), Suamba et al. (2017). Jika terdapat lebih dari satu
pustaka yang diacu secara bersamaan harus diurut

berdasarkan tahun terbitan, contoh: (

Arisena 2006; Listia dan Wulandira 2012). Jika terdapat dua pustaka atau lebih pustaka dengan
nama yang sama, tetapi berbeda tahun terbitan, pisahkan tahun dengan koma, contoh: (
Ustriyana 2013, 2014). Untuk dua kutipan dengan nama penulis dan tahun yang sama,
tambahkan huruf setelah tahun baik dalam pengutipan dalam teks maupun dalam daftar
pustaka, contoh: (Windia 2014a, 2014b). Untuk penulis dengan nama keluarga/akhir, dan tahun
terbitan yang sama, tambahkan inisial pertama pada nama keluarga/akhir dan pisahkan kedua
nama penulis dengan semikolon, contoh: (Agus B 2009; Agus T 2010). Disarankan
menggunakan program perangkat lunak Mendeley (http://mendeley.com) untuk menghindari
kesalahan dalam pengutipan dan penyusunan daftar pustaka yang dipakai.
PENYUSUNAN DAFTAR PUSTAKA. Kutipan Pustaka di dalam teks harus ada di dalam Daftar
Pustaka dan sebaliknya setiap Pustaka yang tercantum dalam Daftar Pustaka harus dikutip
pada teks. Daftar Pustaka disusun menurut abjad sesuai dengan urutan nama (keluarga/akhir)
penulisannya. Dalam Daftar Pustaka semua nama penulis dan editor harus ditulis lengkap dan
tidak diperkenankan menggunakan et al. Contoh penulisan Daftar Pustaka adalah sebagai
berikut:
Artikel Jurnal
Dewi IAL. 2016. Pertanian Berkelanjutan. Journal On Socio-Economics Of Agriculture
And Agribusiness. 1(1): 1-12.
Dewi IAL, Ustriyana IN, Arisena GMK. 2016. Pertanian Berkelanjutan. Journal On SocioEconomics Of Agriculture And Agribusiness. 1(1): 1-12.
Artikel Jurnal Online
Dewi IAL, Ustriyana IN, Arisena GMK. 2016. Pertanian Berkelanjutan. Journal On SocioEconomics Of Agriculture And Agribusiness [Internet]. [diunduh 12 Desember
2017]; 1(1): 1-12. Tersedia dari: https://ojs.unud.ac.id/index.php/soca/issue/archive.
Disertasi/Tesis/Skripsi
Ustriyana IN. 2017. Pertanian Berkelanjutan. [Disertasi]. [Denpasar (ID)]: Universitas
Udayana.

Buku
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