
SISTEMATIKA PENULISAN (GAYA SELINGKUNG) 

JURNAL ARBITEK 

 

Naskah Tulisan. Tulisan berjumlah minimal 18 lembar dan maksimal 25 lembar ukuran 

kertas A4, spasi single, jenis huruf Times New Roman dengan sistematika dan petunjuk 

ukuran huruf dijelaskan di bawah ini. 

 

Judul. Ditulis singkat informatif, dan deskriptif. Ditulis dalam bahasa Indonesia (maksimum 

14 kata) atau bahasa Inggris (maksimum 10 kata). Penulisan judul diletakkan di tengah huruf 

Times New Roman, ukuran 12 (Bold). 

 

Nama dan alamat Penulis. Nama dan Alamat Penulis lengkap tanpa disingkat dan tidak 

memakai gelar. Untuk korespondensi, alamat serta e-mail penulis harus dicantumkan, ditulis 

dengan huruf Times New Roman, ukuran 12. 

 

Abstract. Abstract ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Abstract merupakan 

sari tulisan, meliputi tujuan, metode dan hasil penelitian dalam satu paragraf yang ringkas, 

padat clan tidak lebih dari 200 kata, ditulis dengan huruf Times New Roman, ukuran 11 

(Italic). 

 

Kata Kunci. Kata Kunci atau Keyword ditulis langsung sesudah abstract pada baris baru 

maksimal 5 (lima) kata yang relevan dengan subtansi artikel, ditulis dengan huruf Times New 

Roman, ukuran 11 (Italic). 

 

Pendahuluan. Memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah. Ditulis dengan huruf 

Times New Roman, ukuran 12 spasi single. 

 

Metode Penelitian. Harus detil dan jelas, meliputi bahan, tempat dan waktu, rancangan 

percobaan, metode pengambilan sampel, pelaksanaan, dan analisis data. Ditulis dengan huruf 

Times New Roman, ukuran 12 spasi single. 

 

Hasil dan Pembahasan. Merupakan analisis, perbandingan hasil penelitian dengan pustaka 

yang relevan dan menjelaskan implikasi hasil penelitian yang diperoleh bagi ilmu 

pengetahuan/ pemanfaatannya. Dalam pembahasan dapat ditampilkan tabel atau grafik untuk 

menjelaskan suatu keadaan. Ditulis dengan huruf Times New Roman, ukuran 12 spasi single.  

 

Penutup. Memuat kesimpulan dan saran. Simpulan dan saran disajikan dalam bentuk 

penomoran secara singkat, jelas serta relevan ( bias juga dalam bentuk deskripsi /narasi). 

 

Daftar Pustaka. Ditulis dengan huruf Times New Roman, ukuran 12 spasi single. Pustaka 

yang diacu terdiri atas 70% pustaka primer dan terbitan 10 tahun terakhir. Daftar disusun 

berdasarkan abjad, semua nama pengarang ditulis, tanpa penomoran. Di dalam teks, 

penulisan pustaka mengacu pada penulisan berikut: 

 



 Dua penulis : Baker & cook (1974) atau (Baker & Cook 1974) 

 Tiga penulisan atau lebih : Suwarno et al. (1992) atau (Suwarno et al. 1992) 

 Memuat dua atau tiga penulis : (Baker & Cook 1974; Suwarno et al. 1992) Contoh 

penulisan Daftar Pustaka : 

 Buku: judul buku ditulis huruf kapital pada semua huruf awalnya. Harjadis SS. 1991. 

PengantarAgronomi. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 230 hlm. 

 Bagian bab dari buku: judul bab dari buku ditulis dengan huruf kapital pada huruf 

awalanya saja. Jatala P & J Brige. 1990. Nematoda parasitik pada tanaman akar dan 

ubi- ubian. Dalam M Luc RA Sikora & J Ridge (eds). Nematoda Parasitik di Pertanian 

Subtropik dan Tropik. Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Hlm.34-42. 

 Artikel jurnal: jurnal artikel ditulis huruf kapital hanya pada huruf awalnya saja. 

Penyingkatan nama jurnal mengikuti anjuran dari jurnal yang disitasi. Brockwell J & PJ 

Bottomley. 1995. Recent advances in innoculant technology and prospect for the future. 

Soil Biol Biochem 27: 283-297. 

 Pustaka yang diakses dari internet: Fortnum BA & SB Martin. 1997. Disease 

management strategies for control of bacterial wilt of tobacco in the Southhern USA, 

2nd IBWS, Guadalope. Available at: http://www.infra.fr/InternetUDepa-

ements/PAHOV/2nd IBWS/T43.html (diakses 11 maret 2002) 

 Pustaka dari CD ROM: Foyd RB & J Kurle. 2000. Crop rotation scheme for dry land of 

Minnesota and North Dakota. Agronomy Journal 67: 342-350. Volumes 60-70, 1990-

2000 (CD ROM computer file). ASA, Madison, Wl and Ntl. Agric, Lib, Madison, Wl 

(Nov 2001). 

 


