
KETENTUAN PENULISAN NASKAH PUBLIKASI 

 

1. Naskah Publikasi berupa hasil penelitian penulis dan belum pernah dipublikasikan 

di media cetak lain. 

 

2. Naskah Publikasi dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris; panjang 

naskah 12 – 15 halaman kertas A4 (kuarto) dengan batas/margin atas dan kiri : 3.0 

cm; batas/margin bawah dan kanan : 2.5 cm. Jenis Huruf: Times New Roman 11pt 

 

3. Sistematika penulisan Naskah Publikasi : 

a. Judul  

b. Nama Penulis, nama instansi/jurusan dan alamat kampus/instansi.  

c. Abstract bahasa Inggris.  

d. Abstrak bahasa Indonesia.  

e. Isi Naskah terdiri dari Pendahuluan; Tinjauan Pustaka; Metodologi 

Penelitian; Hasil & Pembahasan (yang berisi; hasil penelitian; pengolahan 

data dan pembahasan); dan Kesimpulan  

f. Daftar Pustaka. 

 

4. Tata Tulis Naskah Publikasi :  

a. Kepala judul diketik 1 spasi; huruf kapital; ukuran 14; posisi: tengah; normal; 

cetak tebal dan maksimal 12 kata.  

b. Sub judul diketik 1 spasi, ukuran huruf 11, cetak tegak, posisi tepi kiri, 

bentuk huruf kapital dan cetak tebal.  

c. Nama penulis (ditulis tanpa menggunakan gelar), nama instansi/jurusan dan 

alamat instansi/kampus; diketik 1 spasi; huruf tegak; normal; ukuran 12 dan 

posisi tengah.  

d. Abstract dalam bahasa Inggris diketik 1 spasi dalam 1 kolom; huruf miring; 

ukuran 10. Dilengkapi dengan key words maksimal 5 kata.  

e. Abstrak dalam bahasa Indonesia diketik 1 spasi dalam 1 kolom; huruf tegak; 

normal; ukuran 10. Dilengkapi dengan kata kunci maksimal 5 kata.  

f. Isi naskah diketik 1 spasi dalam 1 kolom; huruf tegak; ukuran 11 dan jarak 

judul/sub judul ke isi naskah 1 spasi.  

g. DAFTAR PUSTAKA disusun ke bawah menurut kemunculan kutipan atau 

gambar saduran pada isi naskah jurnal (ref. Vancouver), struktur penyajian 

untuk buku rujukan diawali : nama pengarang (cetak normal), tahun 

penerbitan (cetak normal), judul buku (cetak miring), kota penerbit 

kemudian nama penerbit.  

 

 

 



 

 

Contoh penyajian buku rujukan:  

[1]. Anderson, D.W., Vault, V.D., & Dickson, C.E. 1999. Problems and 

Prospects for The Decades Ahead : Competency Based Teacher 

Education. Berkeley : McCutchan Publishing Co.  

Struktur penyajian untuk jurnal rujukan diawali : nama pengarang (cetak 

normal), tahun penerbitan (cetak normal), nama jurnal (cetak miring), 

volume (cetak normal), edisi (edisi normal) dan nomor halaman (cetak 

normal).  

Contoh penyajian jurnal rujukan:  

[1]. Kansil, C.L.,2002. Orientasi Baru Penyelengaraan Pendidikan 

Program Profesional dalam Memenuhi Kebutuhan Industri. Tanspor, 

XX (4): 57-61.  

h. Mengutip daftar pustaka dilakukan dengan menuliskan angka didalam 

kurung dibelakang kalimat kutipan dengan angka yang sama pada urutan 

angka didalam daftar pustaka (contoh penandaan pada kutipan : ...[3] dan 

contoh penyusunan urutan pada daftar pustaka : [3]...).  

i. Penyajian tabel dilakukan dengan menghilangkan garis pembatas kolom. 

Keterangan tabel diletakkan diatas tabel dengan memberikan huruf kapital 

diawal kalimat dan diletakkan ditengah.  

j. Penyajian gambar dengan ketajaman gambar tinggi (300 dpi) dan gambar 

dalam skala warna greyscale. Keterangan gambar diletakkan dibawah 

gambar dengan memberikan huruf kapital diawal kalimat dan posisi 

diletakkan ditengah.   



 

Judul Sebaiknya Ditulis dengan Singkat dan Akurat dalam 

Mendeskrepsikan Isi dari Makalah 

(Center, Bold, 16pt) 
 

 

Nama Mahasiswa*, Pembimbing I**, Pembimbing II*** (10 pt) 
* Program Studi Teknik Informatika, Universitas Surakarta (9 pt) 

** Program Studi ….., Universitas Surakarta (9 pt) 

email_mahasiswa@domain.ac.id 

 

Abstract 
Abstrak yang baik membuat pembaca dapat mengidentifikasi isi dari makalah secara cepat 

dan akurat, untuk menentukan relevansinya terhadap bidang minat mereka, dan juga untuk 

memutuskan apakah akan membaca makalah secara keseluruhan. Abstrak sebaiknya 

bersifat informatif dan benar-benar menjelaskan isi makalah, menyediakan pemaparan yang 

jelas dari masalah, solusi atau pendekatan yang diusulkan, dan menunjuk ke temuan dan 

kesimpulan. Abstrak seharusnya terdiri dari 100 sampai 150 kata. Kaedah ejaan yang benar 

seharusnya digunakan dan sebaiknya menghindari singkatan. Tidak melakukan sitasi 

literatur. Daftar kata kunci menyediakan keuntungan bagi layanan pengindeks dan sebagai 

tambahan kata-kata selain yang sudah dimunculkan pada judul makalah. Pemilihan kata 

kunci yang baik akan meningkatkan kemudahan beberapa pihak yang tertarik mencari 

makalah anda. Penulis sebaiknya menyediakan 3-5 kata kunci dari makalah. (Times New 

Roman - italic 10 pt). 

 

Keyword: keyword1, keyword2, keyword3, .. (maksimum 5 kata kunci) 

 

 

 

1. PENDAHULUAN (11 PT - Heading 1) 

Format teks makalah yaitu berbentuk satu kolom yang ditulis pada kertas A4 (kuarto). 

Margin teks dari kiri, kanan, atas, dan bawah adalah 3 cm. Makalah ditulis di Microsoft Word, satu 

spasi, Times New Roman 11pt dan maksimum 12 halaman. 

Judul artikel sebaiknya sesingkat mungkin tapi dapat secara akurat mendeskripsikan isi dari 

makalah. Hilangkan kata-kata yang tidak perlu seperti “Pembelajaran…”, “Investigasi…”, 

“Implementasi…”, “Observasi pada…”, “Efek…”, “Analisis…”, “Desain…”, dan sebagainya. 

Layanan indexing dan abstrak bergantung dari akurasi judul, dan ekstraksi kata kunci berguna untuk 

referensi silang dan pencarian. Judul makalah yang buruk mungkin tidak pernah mencapai pembaca 

yang ditargetkan jadi harus spesifik. Tinjauan pustaka yang telah dilakukan penulis digunakan untuk 

menjelaskan perbedaan naskah dengan artikel lainnya, bahwa itu adalah inovatif, itu digunakan 

dalam bab "Metode Penelitian" untuk menggambarkan langkah penelitian dan digunakan dalam bab 

"Hasil dan Pembahasan" untuk mendukung analisis dan hasil. Jika naskah ditulis benar-benar 

memiliki orisinalitas tinggi, yang mengusulkan metode atau algoritma baru, bab tambahan setelah 

"Pendahuluan" bab dan sebelum "Metode Penelitian" bab dapat ditambahkan untuk menjelaskan 

secara singkat teori dan / atau metode yang diusulkan / algoritma. 

Pendahuluan sebaiknya menyediakan latar belakang yang jelas, pemaparan masalah yang 

jelas. literatur yang relevan dari subyek, solusi atau pendekatan yang diusulkan, dan nilai kebaruan 

dari penelitian seperti inovasi. Pendahuluan sebaiknya dapat dipahami oleh semua pembaca dari 

bidang ilmu yang beragam. 

Pengorganisasian dan sitasi dari referensi dibuat dengan style Vancouer bertanda dan 

seterusnya. Istilah dalam bahasa asing ditulis miring (italic). Penulis disarankan untuk menyusun 

artikelnya dengan struktur: Pendahuluan – Metode/Algoritma yang Diusulkan (opsional) – 

Metode Penelitian – Hasil dan Pembahasan – Acknowledgements - Kesimpulan. 

Review dari literatur yang sudah dilakukan penulis dimasukkan di bagian “Pendahuluan” 

untuk menjelaskan perbedaan makalah ini dengan yang lain, yaitu dari segi inovasinya. Kemudian 

digunakan pada bagian “Metode Penelitian”  untuk mendeskripsikan langkah-langkah penelitian dan 

digunakan di bagian “Hasil dan Pembahasan” untuk mendukung analisis dari hasil.  

mailto:email_mahasiswa@domain.ac.id


 

 

Jika makalah yang ditulis mempunyai originalitas yang tinggi, yang mengusulkan metode 

atau algoritma baru, maka dapat ditambahkan bagian tambahan untuk menjelaskan secara singkat 

metode atau algoritma yang diusulkan. Bagian tambahan ini dapat diletakkan setelah bagian 

“Pendahuluan” dan sebelum bagian “Metode Penelitian”. 

 

2. METODE PENELITIAN (11 PT) 

Menjelaskan kronologis dari penelitian, termasuk rancangan penelitian, prosedur penelitian 

(dalam bentuk algoritma, pseudocode, atau yang lainnya), bagaimana pengujiannya dan akuisisi 

datanya. Deskripsi dari penelitian harus didukung dengan referensi jadi penjelasannya dapat diterima 

secara ilmiah. 

 

2.1 Format Tabel (Heading 2) 

Tabel ditampilkan ditengah (center), seperti ditunjukkan dibawah ini dan sebaiknya disebutkan 

didalam makalah sebelum Tabel ditampilkan. Untuk mensitasi Tabel pada paragraf menggunakan 

Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, …. 

 

Tabel 1. Kinerja ... 

Variable Speed (rpm) Power (kW) 

x 10 8.6 

y 15 12.4 

z 20 15.3 

 

 

2.2 Format Gambar 

Gambar ditampilkan ditengah (center) seperti ditunjukkan dibawah ini dan sebaiknya disebutkan 

didalam makalah sebelum Gambar ditampilkan. Untuk mensitasi Gambar pada paragraf 

menggunakan Gambar 1, Gambar 2, Gambar 3, …. 

 
q

ψ
 

k  

k+1 

k+2 
d

ψ
 ψs  


r  

Subsector I
 

 

α = 0 

α  = π/6 

α  = π/3 

sr  

uk+1  uk+2  

 
q

ψ
 

Subsector II

Tangential flux 

component

 
 

Gambar 1. Pengaruh memilih switching yang berbeda di bawah kondisi dinamis 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagan ini, dijelaskan tentang hasil dari penelitian dan secara bersamaan diberikan 

pembahasan yang mendalam. Hasil dapat ditampilkan dengan Gambar, Grafik, Tabel, dan yang 

lainnya yang membuat pembaca mudah memahaminya. Pembahasan dapat dibuat dalam beberapa 

sub bagian. 

 

 

 

 

 



 

4. KESIMPULAN 

Menyediakan pernyataan tentang apa yang diharapkan, seperti yang dijelaskan pada 

“Pendahuluan” dan langusng didapatkan hasilnya di bagian “Hasil dan Pembahasan”, sehingga 

terjadi kecocokan. Dapat juga ditambahkan prospek dari pengembangan hasil penelitian dan prospek 

aplikasi untuk penelitian selanjutnya (berdasarkan hasil dan pembahasan). 
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DAFTAR PUSTAKA 

Semua pustaka harus berasal dari sumber yang terpercaya dan terkini. Daftar Pustaka ditulis dengan 

style Vancouver. Setiap sitasi harus ditulis secara berurutan sesuai urutan kemunculannya pada teks. 

Gunakan format referensi yang konsisten seperti dibawah ini (font size 10 pt): 
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