
Author Guidelines Naskah dikirimkan dalam format asli pengolah kata MS Word atau 
OpenOffice, ditulis menggunakan huruf Times New Roman 11 pt, pada kertas Kuarto (A4) 
margin 3 - 2,5 - 2,5 - 2 cm (atas-kiri-bawah-kanan) dan 1,25 untuk header/footer. 

Halaman diberi nomor berurutan, dimulai dengan halaman judul dan naskah harus diatur 
dalam urutan sebagai berikut: Judul, Abstrak, Pendahuluan, Isi, Kesimpulan, dan Referensi. 

Judul dan Penulis Judul naskah merupakan ide yang sangat pokok, tidak terlalu luas dan 
tidak terlalu sempit, mewakili isi.  

Nama (para) penulis ditulis sesuai urutan dari kiri ke kanan tanpa gelar diikuti dengan 
lembaga afiliasi dan alamatnya termasuk alamat e-mail, tambahkan tanda asterisk (*) pada 
nama penulis koresponden. 

Abstrak Abstrak harus mencakup: latar belakang dan tujuan penelitian, deskripsi singkat 
penelitian, diikuti hasil yang diperoleh dan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penulisan 
naskah. Abstrak tidak boleh lebih dari 250 kata.  
Di bawah abstrak, tuliskan 3 - 6 kata kunci yang spesifik sesuai dengan topik penelitian. 

Pendahuluan, Isi, dan Kesimpulan  Bagian Pendahuluan memuat latar belakang dan 
tinjauan literatur yang merujuk pada penelitian sebelumnya; tujuan dan manfaat (kontribusi) 
penelitian. 
Bagian isi dapat dibagi dalam beberapa sub pokok pembahasan sesuai dengan kebutuhan 
tulisan. Tidak ada batasan baku mengenai jumlah pemerincian sub pokok bahasannya; tetapi 
setidaknya mengandung: metode, hasil, dan pembahasan. Penomoran heading dengan sistem 
Arabic dengan sub-heading maksimal 3 tingkat. 
Grafik, tabel dan gambar harus secara internal disajikan secara konsisten sebagai bagian utuh 
naskah.  

Ucapan Terima Kasih Ucapan terima kasih dapat dituliskan di bagian akhir naskah 
sebelum referensi kepada perseorangan atau lembaga yang memiliki andil dalam penulisan 
naskah. 

Referensi Referensi ke sumber publikasi lain menggunakan sistem Harvard. Penulis 
bertanggung jawab terhadap kelengkapan, akurasi, dan konsistensi pengacuan dan sumber-
sumber referensinya.  
Sitasi pada naskah publikasi: (Adams, 2006) menggunakan nama belakang penulis atau 
(Adams dan Brown, 2006) untuk sitasi dua nama, atau (Adams et al., 2006), ketika terdapat 
tiga nama atau lebih penulis. Daftar referensi dituliskan di bagian akhir naskah diurutkan 
secara alfabetis: 

1. Buku: Namabelakang, Inisial (tahun), Judul Buku, Kota: Penerbit. e.g. Nielsen, J., & 
Loranger, H. (2006), Prioritizing Web Usability. Berkeley, CA: New Riders. 

2. Bunga rampai: Namabelakang, Inisial (tahun), "Judul Tulisan", dalam Namabelakang 
editor, Initial (Ed.), Judul Buku, Kota: Penerbit, halaman. e.g. Calabrese, F.A. (2005), "The 
early pathways: theory to practice – a continuum", dalam Stankosky, M. (Ed.), Creating the 
Discipline of Knowledge Management, New York, NY: Elsevier, pp. 15-20. 

3. Jurnal: Namabelakang, Inisial (tahun), "Judul artikel", Nama Jurnal, volume, nomor, 
halaman. e.g. Wareham, J., Zheng, J. G., & Straub, D. (2005), “Critical themes in electronic 
commerce research: A meta-analysis”, Journal of Information Technology, Vol. 20 No. 1, pp. 
1-19. 

4. Prosiding: Namabelakang, Inisial (tahun), "Judul artikel", dalam Namabelakang editor, 
Inisial (Ed.), Judul prosiding yang memuat even penyelenggaraan seminar, Kota: Penerbit, 
halaman. e.g. Purwadi, E., & Istiyanto, J., E. (2005), “Alat pemantau suhu jarak jauh 
berbasis SMS”, dalam Ardiansyah, E. Aribowo, & Hasanudin (Ed.), Prosiding Seminar 
Nasional Informatika 2005, Yogyakarta: Program Studi Informatika, Universitas Ahmad 
Dahlan, pp. 317-320. 

5. Artikel koran/majalah: Namabelakang, Inisial (tahun), "Judul artikel", Koran/Majalah, 
tanggal, halaman. e.g. Kurniawan, Y. (2007), “KOffice: Perangkat Perkantoran Alternatif di 
Linux”, Info Komputer, pp. 142-143. 

6. Artikel koran/majalah (tanpa penulis): Koran/Majalah (tahun), "Judul artikel", tanggal, 
halaman. e.g. Daily News (2008), "Small change", 2 February, p. 7. 

7. Sumber elektronik: diharuskan mencantumkan URL penuh di akhir referensi, termasuk 
tanggal mengakses sumber tersebut. e.g. Castle, B. (2005), "Introduction to web services 
for remote portlets", tersedia di: http://www-128.ibm.com/developerworks/library/ws-
wsrp/ (diakses 12 November 2007). Sumber referensi elektronik tanpa penulis atau 
tanggal, URL dicantumkan diakhir kutipan di dalam naskah diapit tanda kurung. 



 


