Author Guidelines
Pedoman Penulis
Redaksi menerima artikel untuk dipublikasikan dalam bentuk:
- Hasil Penelitian: Judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, bahan dan alat,
metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka.
- Tinjauan Ilmiah:Judul, nama penulis, summary, pendahuluan, bab bagian yang ditinjau,
kesimpulan dan daftar pustaka.
- Paket Industri dan Kajian:Judul nama penulis, abstrak, pendahuluan, proses pembuatan,
perhitungan dan kajian ekonomi.
- Penulis pertama bertanggung jawab atas artikel. Korespondensi mengenai artikel dialamatkan
kepada penulis pertama.
Persyaratan Pengetikan:
- Ditulis dengan spasi ganda dalam jumlah minimum 10 halaman dan diketik menggunakan
Microsoft Word.
- Gambar/grafik diharapkan dicetak dengan printer laser jet atau dibuat dengan program excel
dalam halaman terpisah.
- Artikel
dikirim
dengan
cara
melakukan
registrasi
melalui
http://ejournal.kemenperin.go.id/jpti/user/register dan subbmission artikel.
- Makalah yang pernah dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah harus diberi catatan kaki (footnote)
mengenai pertemuan tersebut.
Panduan penulisan Judul
- Judul artikel harus singkat dan jelas serta ditulis menggunakan huruf kapital.
- Terjemahan judul dalam bahasa inggris atau bahasa Indonesia dituliskan dalam tanda kurung.
- Nama Latin/istilah bukan Bahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring.
- Institusi penulis pertama, kedua dan seterusnya ditulis secara lengkap.
Abstrak dan Summary
- Abstrak dan Summary ditulis dalam satu paragraph menggunakan Bahasa Indonesia dan Inggris
lebih kurang 200 kata dan ditulis dengan huruf miring
- Abstrak berisi highlight asil penelitian diikuti dengan data kuantitatif hasil penelitian yang
menonjol dan terkait dengan judul serta yang perlu diungkap agar pembaca dapat segera
mengetahui temuan hasil penelitian.
- Summary berisi ringkasan ulasan ilmiah agar pembaca segera mengetahui isu alasan ilmiah
tersebut.
- Cantumkan kata kunci dalam Bahasa Indonesia dan Inggris maksimal 5 kata.
Pendahuluan
Pendahuluan harus memuat latar belakang permasalahan, dan sitasi kepustakaan yang diakhiri
dengan tujuan penelitian.
Metodologi
- Bahan yang digunakan harus jelas sumber dan spesifikasinya.
- Alat yang digunakan jelas spesifikasinya, sedangkan alat sederhana seperti alat gelas tidak perlu
ditulis.
- Metode yang digunakan harus reproducible dan bila diambil dari sumber lain dilengkapi dengan
sitasi.
DaftarPustaka
- Daftar pustaka menggunakan Aplikasi sitasi Mendeley dengan Vancouver Style, minimal 10 sitasi.
- Sitasi minimal 10 tahun terakhir.
- Nama penulis dimulai dari nama famili/nama terakhir diikuti nama kecil/nama pertama, baik pada
penulis pertama dan kedua dan seterusnya.
- Judul karangan untuk buku ditulis dengan huruf besar pada setiap awal kata kecuali kata sambung
dan kata depan,sedangkan untuk jurnal hanya pada awal judul.
- Nama majalah/jurnal/ bulletin ditulis dengan singkatan baku.
- Tahun, volume dan alamat dituliskan dengan huruf lengkap
- Pustaka internet disertai tanggal pada saat mengutip.

