
 

PEDOMAN PENULISAN NASKAH 
 

1) Artikel yang dikirimkan berupa hasil penelitian (baik penelitian lapangan maupun kajian 

pustaka), kajian konseptual-kontekstual dan resensi buku dibidang ilmu Teknik Sipil dan 

Teknik Elektro. 

2) Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dan sebaliknya. Apabila 

artikel menggunakan Bahasa Indonesia, abstrak menggunakan Bahasa Inggris dan 

sebaliknya. Apabila artikel merupakan yang ditulis merupakan hasil penelitian, maka 

abstrak harus memuat tujuan penelitian, metode, hasil dan kesimpulan. 

3) Abstrak ditulis sebanyak 100-150 kata, ditulis dengan huruf miring serta dilengkapi 

dengan kata-kata kunci. Apabila artikel menggunakan Bahasa Indonesia, kata-kata kunci 

menggunakan Bahasa Inggris dan sebaliknya. 

4) Panjang naskah 15 – 20 halaman (maksimal) halaman kuarto, di luar bagan, gambar, foto 

dan referensi. 

5) Pengetikan menggunakan program MS Word, spasi ganda, huruf Times New Roman, 

fontasi 12. Marjin kanan-kiri, atas-bawah 3 cm. 

6) Setiap naskah diserahkan dalam bentuk 1 eksemplar hard copy dan 1 soft copy yang 

disimpan dalam disket/CD atau via e-mail dalam format Rich Text Format (RTF). 

7) Komposisi artikel hasil penelitian: (1) Judul, (2) Nama Penulis tanpa gelar, di bawah 

nama penulis dicantumkan asal lembaga/institusi atau alumni, (3) Abstrak, (4) Kata 

Kunci, (5) Pendahuluan tanpa sub judul, (6) Metodologi Penelitian, (7) Hasil Penelitian, 

(8) Pembahasan, (9) Kesimpulan dan Saran, (10) Daftar Pustaka yang dirujuk dalam 

artikel. 

8) Komposisi artikel konseptual-kontekstual: (1) Judul, (2) Nama Penulis tanpa gelar, di 

bawah nama penulis dicantumkan asal lembaga/institusi atau alumni, (3) Abstrak, (4) 

Kata Kunci, (5) Pendahuluan tanpa sub judul, (6) Sub judul-sub judul disesuaikan 

dengan kebutuhan, (7) Penutup, (8) Daftar Pustaka yang dirujuk dalam artikel. 

9) Penulisan kutipan dibuat dengan catatan perut, memuat nama belakang pengarang, tahun 

penulisan dan halaman penulisan. Satu penulis: ........... (Rogers, 1998:99). Dua penulis: 

......... (Burhan dan Hartono, 2000: 102). Lebih dari dua penulis: ............. (Winarso, dkk, 

2005: 45). 

10) Penulisan daftar pustaka menggunakan model: Nama Belakang Penulis, Nama Depan. 

Tahun Penerbitan. Judul Buku (Cetak Miring). Kota: Penerbit. Contoh: 
 

Ekawati, Rini. 2003. Teknik Analisa Kekuatan Beton. Yogyakarta: Andi Offset. 
 

11) Naskah dikirim paling lambat sebulan  sebelum periode penerbitan kepada:  

 

Alamat Redaksi/Penerbit 
Fakultas Teknik–Universitas Baturaja Kab. OKU Sumsel 

Jl. Ratu Penghulu No. 02301 Karangsari Baturaja OKU Sumsel (32116)  Telepon/Fax.: (0735) 326112  
E-mail: teknik_ubr@yahoo.co.id; Contact Person: Yudith (0816 – 3284770) dan Destiarini (0813 – 67759489) 
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