
PETUNJUK PENULISAN NASKAH 

 

1. Jurnal Komputasi menerima naskah dalam bentuk hasil penelitian, review, atau ulasan, Naskah 

Dikirim Ke alamat web: www.journal.unpak.ac.id  

 

2. Bahasa naskah adalah Bahasa Indonesia. 

 

 

3. Ukuran file naskah Maksimal 1 MB. 

 

4. Naskah diketik pada kertas berukuran 17 cm x 25 cm. jarak baris 1 spasi, lebar (margin) kiri 1.5 

cm dan lebar (margin) kanan 1 cm. jenis huruf yang digunakan Arial 10 point. 

 

 

5. Bentuk naskah hasil penelitian harus mencakup bagian berikut: Judul naskah tidak lebih dari 30 

kata, disertai nama penulis, nama instansi atau lembaga penulis, alamat penulis, email, telp/fax. 

Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan panjang kata tidak melebihi 200 kata. Kata kunci 

dicantumkan setelah abstrak, juga ditulis dalam Bahasa Indonesia. Pendahuluan, Teori, 

Metodologi, meliputi bahan dan cara, Hasil dan diskusi, Simpulan, Ucapan Terima Kasih ( jika 

ada) dan Daftar Pustaka. 

 

6. Daftara Pustaka diberi nomor urut dan dirujuk dalam naskah dengan mencantumkan nomor 

sebagai superskrip. Penomoran daftar pustaka selaras dengan urutan perujukannya untuk 

pertama kali dalam naskah. 

 

 

7. Penulisan daftar pustaka untuk artikel ilmiah dan buku berturut-turut dituliskan sebagai berikut: 

Nama Pengarang. Judul Artikel. Nama Jurnal. Tahun; nomor Volume: halaman. 

Contoh: 

Simon GP, M Gratel. Rancang bangun sel surya pada lampu otomatis berbasis sensor cahaya: 

Energi terbarukan. J Energi 1556; 56:5-9. 

 

8. Gambar dan table perlu diberi judul. Judul berhuruf Kapital pertama saja (contoh: Gambar 1 

Pemrograman Delphi). Judul gambar terletak dibawah gambar sedangkan judul tabel terletak 

diatas tabel. 

 

9. Naskah akan dinilai oleh tim juri yang ditunjuk oleh Dewan Editor. Kriteria penilian meliputi: 

Kebenaran isi, dejarat orisinalitas, kejelasan uraian, dan kesesuaian dengan sasaran jurnal. 

Dewan editor berwenang menerima, mengembalikan naskah untuk direvisi, atau menolaknya. 

 

 

10. Naskah byang telah direvisi hendaknya dikembalikan dalam waktu 2 minggu. Komentar penilian 

dewan editor perlu ditampung dalam naskah terevisi. Bila naskah terevisi belum diterima kembali 

dalam waktu 2 minggu maka akan dianggap naskah tersebut terejected. 

http://www.journal.unpak.ac.id/

