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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.
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(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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METODOLOGI
(10,5pt, Bookman Old Style, bold)

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.
(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.
3 HASIL PEMBAHASAN
(10,5pt, Bookman Old Style, bold)
Tabel dibuat ringkas dan diberi judul
yang singkat tetapi jelas hanya menyajikan data yang esensial dan mudah dipahami. 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.

Gambar

5-4:Distribusi sudut yaw pada
bidang depan, x = 2870 mm
2013)

(9 pt, Bookman Old Style, bold)
Table 4-1: THRUST DAN EFISIENSI

(9 pt, Bookman Old Style, bold)

Kondisi
Terbang

∆𝜼

∆𝑭

1

Cruise

54%

55%

2

Take-Off

16%

14%

No.

and Dst, J. Geophys. Res., 80(31),
4204-4214.

4 KESIMPULAN
Hal-hal penting dalam naskah yang
merupakan kesimpulan dari hasil
penelitian atau kajian.
UCAPAN TERIMAKASIH
Wajib dituliskan penulis, ditujukan
kepada pihak-pihak yang membantu
penulis
baik
penyediaan
data,
pengerjaan data, serta Tim Redaksi
Jurnal dan Mitra Bestari.
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Referensi hendaknya dari sumber
yang jelas dan terpercaya. Setiap
referensi yang tercantum dalam daftar
pustaka harus dikutip (disitir) pada
naskah dan sebaliknya setiap kutipan
harus
tercantum
dalam
daftar
pustaka. Penulisan acuan dalam
pembahsan sebaiknya menggunakan
“sistem penulis-tahun” yang mengacu
pada karya pada daftar pustaka.
Kutipan buku dalam bentuk saduran
untuk satu sampai dua penulis ditulis
nama akhir penulis dan tahun.
Contoh: Muhammad Nasir dituliskan
(Nasir, 2009).
Referensi primer lebih dari 80 % dan
diterbitkan dalam 5-10 tahun terakhir.
Referensi yang dicantumkan dalam
naskah mengikuti pola baku dengan
disusun menurut abjad berdasarkan
nama (keluarga) penulis pertama dan
tahun publikasi, dengan sistim sitasi
American Physiological Association 6th
Edition. Contoh penulisan di dalam
Daftar Pustaka adalah sebagai berikut
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Naskah Online

PEDOMAN BAGI PENULIS
JURNAL TEKNOLOGI DIRGANTARA
(Journal of Aerospace Technology)
Jurnal Teknologi Dirgantara (Journal of Aerospace Technology) adalah jurnal ilmiah untuk
publikasi penelitian dan pengembangan di bidang :
a) Teknologi wahana roket, satelit dan pesawat terbang, dirgantara terapan seperti struktur mekanika,
sistem catu daya dan kontrol termal wahana roket dan satelit, struktur kendali, konversi energi;
b) Teknologi propulsi dan energik, seperti teknologi propelan, propulsi, uji statik propulsi,
termodinamika;
c) Teknologi peluncuran dan operasi antariksa serta teknologi peluncuran dan operasi antariksa serta
teknologi transmisi komunikasi dan muatan dirgantara, seperti teknologi stasiun bumi penerima dan
pemancar, teknologi transmisi gelombang elektromagnetik dan teknologi transmisi komunikasi serat
optik, teknologi muatan, sistem telemetri penjejak.
Pengiriman Naskah
Naskah yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dikirim melalui e-mail
(publikasi@lapan.go.id) atau file digital, ditujukan ke Sekretaris Dewan Penyunting Jurnal dengan
alamat, Bagian Publikasi dan Promosi LAPAN, Jalan Pemuda Persil No. 1, Jakarta Timur 13220.
Naskah diketik dua kolom dengan MS Word font 10,5 Bookman Old Styles (batas tengah 1 cm pada
kertas A4 dengan spasi satu, batas kanan 2 cm, batas kiri 2,5 cm, batas atas 3 cm, dan batas bawah 2,5
cm). Judul huruf besar font 16.
Sistematika penulisan
Naskah terdiri dari halaman judul dan isi makalah. Halaman judul berisi judul yang ringkas tanpa
singkatan nama (para) penulis tanpa gelar, instansi/perguruan tinggi, dan e-mail penulis utama. Halaman
isi makalah terdiri dari (a) judul, (b) abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris tidak lebih dari 200
kata, (c) batang tubuh naskah yang terbagi menjadi bab dan subbab dengan penomoran bertingkat (1.
Pendahuluan; 2 Judul Bab; 2.1 Subbab tingkat pertama; 2.1.1 Subbab tingkat dua dan seterusnya), (d)
Ucapan terima kasih yang lazim dan (e) daftar rujukan.
Gambar dan Tabel
Gambar atau foto harus dapat direproduksi dengan tajam dan jelas. Gambar atau foto warna hanya
diterima dengan pertimbangan khusus.Gambar dan tabel dapat dimasukkan dalam batang tubuh atau
dalam lampiran tersendiri. Untuk kejelasan penempatan dalam jurnal, gambar dan tabel harus diberi
nomor sesuai nomor bab dan nomor urut pada bab tersebut, misalnya Gambar 2-2 atau Tabel 2-1.
Gambar disertai keterangan singkat (bukan sekedar judul gambar) dan tabel disertai judul tabel.
Persamaan Satuan dan Data Numerik
Persaman diketik atau ditulis tangan (untuk simbol khusus) dan diberi nomor di sebelah kanannya sesuai
nomor bab dan nomor urutnya, misalnya persamaan (1-2). Satuan yang digunakan adalah satuan
internasional (EGS atau MKS) atau yang lazim pada cabang ilmunya.Karena terbit dengan dua bahasa,
angka desimal pada data numerik harus mangacu pada sistem internasional dengan menggunakan titik.
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