Pedoman Penulisan Jurnal Sains Dirgantara)
JUDUL MAKALAH DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL TEBAL
SECARA SINGKAT DAN JELAS, (Studi Kasus : apabila ada)
(16 pt, Britannic Bold )
Judul dibuat dalam 2 bahasa (Indonesia dan Inggris), apabila
tulisan dalam bahasa Indonesia, maka judul dalam bahasa
Inggris ditulis dalam tanda kurung
(16 pt, Britannic Bold )
Penulis Pertama1, Penulis Kedua2, dstn
(Nama Penulis Tanpa gelar)
(10,5 pt, Franklin Gothic Medium, bold)
1Instansi

Penulis Pertama
Penulis Kedua
dstn.....
(10,5 pt, Franklin Gothic Medium)
2Instansi

e-mail: e-mail penulis pertama
(berwarna hitam)
(10,5 pt, Franklin Gothic Medium)
Diterima : ..... (tanggal bulan tahun); Disetujui : ..... (tanggal bulan tahun); Diterbitkan : ..... (tanggal bulan tahun)
(9 pt, Franklin Gothic Medium)

ABSTRACT
(10,5 pt, Bookman Old Style, bold)
Abstract is a summary of the most important elements of the paper, written in
one paragraph in the one column of a maximum of 200 words. Abstract made in two
languages written with the Bookman Old Style 9 pt. If the paper written in Indonesian,
the Indonesian abstract written first then followed by English abstract and vice versa.
The title "ABSTRAK" or "ABSTRACT" made with uppercase letters, and bold.
Keywords: guidence, author, journal
(minimal 3 keywords)
(9pt, Bookman Old Style, italic)
ABSTRAK
(10,5 pt, Bookman Old Style, bold)
Abstrak merupakan ringkasan elemen-elemen terpenting dari naskah, ditulis
dalam satu paragraf dalam 1 kolom maksimal 200 kata. Abstrak dibuat dalam 2
bahasa ditulis dengan huruf 9 pt, Bookman Old Style. Apabila naskah dalam Bahasa
Indonesia, maka abstrak dengan Bahasa Indonesia ditulis terlebih dahulu dilanjutkan
abstrak Bahasa Inggris dan sebaliknya. Judul “ABSTRAK” atau “ABSTRACT” dibuat
dengan huruf besar, bold.
Kata kunci: panduan, penulis, jurnal
(minimal 3 kata kunci)
(9pt, Bookman Old Style, italic)
1

PENDAHULUAN
(10,5pt, Bookman Old Style, bold)

Naskah dapat ditulis dalam
Bahasa Indonesia maupun Bahasa
Inggris. Naskah diketik dalam Microsoft
Word dengan 1 kolom untuk abstrak
dan 2 kolom untuk isi. Ukuran kertas

A4 dengan ukuran panjang (height) 29,7
cm, lebar (width) 21 cm dengan dimensi
Top 3 cm, Bottom 2,5 cm, Inside 2,5
cm, Outside 2 cm, Gutter 1 cm, Header 1
cm dan Footer 1 cm. Jenis Huruf
Bookman Old Style 10,5 pt, dan spasi
(line spacing) 1. Panjang naskah tidak

melebihi 10 halaman termasuk tabel
dan gambar.
Kerangka Tulisan disusun dengan
urutan : Judul, Identitas Penulis,
Abstrak, Kata Kunci, Pendahuluan,
Metode, Hasil Pembahasan, Kesimpulan,
Ucapan
Terimakasih,
dan
Daftar
Pustaka.
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Menguraikan tentang metode yang
digunakan dalam penelitian termasuk
data, peralatan, teori, diagram alir,
beserta lokasi penelitian.
2.1 Lokasi dan Data
(10,5pt, Bookman Old Style, bold)
2.2 Standarisasi data
(10,5pt, Bookman Old Style, bold)
2.3 Metode Penelitian
(10,5pt, Bookman Old Style, bold)
Persamaan matematis atau formula
diberi nomor secara berurutan yang
diletakkan di ujung kanan dalam tanda
kurung. Apabila penulisan persamaan
lebih dari satu baris maka penulisan
nomor diletakkan pada baris terakhir.
Penggunaan huruf sebagai simbol
matematis dalam naskah ditulis dengan
huruf miring (Italic) seperti x. Penjelasan
persamaan
diulas
dalam
naskah.
Penurunan persamaan matematis atau
formula tidak perlu dituliskan secara
detil, cukup diberikan bagian yang
terpenting, metode yang digunakan dan
hasilnya.

pahami. Tabel diberi catatan secukupnya, termasuk sumbernya, sehingga
tabel mampu menjelaskan informasi
yang disajikan secara mandiri. Setiap
tabel diberi nomor secara berurutan dan
diulas di dalam naskah. Judul tabel
diketik dengan jenis huruf Bookman Old
Style 10,5 pt dan pada tulisan “Tabel 1:”
“Tabel 2:” dan seterusnya diketik tebal.
Tabel yang ukurannya melebihi satu
kolom, maka dapat menempati area dua
kolom. Tabel tidak boleh dalam bentuk
“picture”, harus dalam bentuk tabel.
Judul tabel dituliskan pada bagian atas
tabel, rata tengah dan diberi tanda titik
(.) pada akhir judul tabel.
Gambar, Grafik dan Foto harus tajam
dan jelas agar cetakan berkualitas baik.
Semua simbol di dalamnya harus
dijelaskan.
Seperti
halnya
tabel,
keterangan pada gambar, grafik atau
foto harus mencukupi agar tersaji
secara mandiri. Gambar, grafik dan foto
harus diulas di dalam naskah. Seperti
halnya tabel, gambar, grafik dan foto
yang ukurannya melebihi satu kolom,
maka dapat menempati area dua kolom.
Gambar, grafik dan foto memiliki
kedalaman minimal 300 dpi.

(1-1)
dengan
D(t)
tingkat
gangguan
geomagnet, ∆H(t) variasi medan magnet
komponen horizontal, Sq(t,m) variasi
hari tenang pada waktu t dan bulan m.
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Tabel dibuat ringkas dan diberi judul
yang singkat tetapi jelas hanya menyajikan data yang esensial dan mudah di-

Gambar 3-1: Domain model yang digunakan
dalam simulasi
(9pt, Bookman Old Style)
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Tanggal

Bz
(nT)

v
(km/s)

N
(/cm3)

L0
(RE)

(x10
ɛ11J)

Em
(mV/m)

Dst*
(nT)

Q
(nT/jam)

1
2
3

-4,3
-13,8
-0,5

670
352
349

3,2
4,6
2,7

9,4
8,9
12,3

3,1
21,2
0,42

2,4
4,8
0,49

-37
-73
-2

14,8
21,4
2,9
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