PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL
JURNAL INOVASI PEMBANGUNAN
A.

UMUM

1. Tulisan merupakan hasil penelitian/kajian ilmiah di bidang
sosial, ekonomi, pendidikan, sains teknologi dan pembangunan.
Termasuk disini adalah penelitian dan kajian pertanian;
2. Tulisan harus actual, mengandung kebaruan dan inovatif.
Kebaharuan dalam tulisan dapat dilihat dari sudut pandang
tertentu yang belum pernah ditulis pihak lain maupun berupa
pengembangan suatu metode/teori/konsep dan harus diupayakan
agar data yang digunakan akurat dan up to date.
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia sesuai ejaan yang
disempurnakan dan tata bahasa baku Indonesia.
4. Ide pemikiran harus orisinal, bukan jiplakan atau copy paste dari
karya penulis lain.
B. TEKNIS
1. Dalam mengirimkan tulisan, penulis harus menyertakan
pernyataan tertulis yang ditandatangani dengan menyatakan
tertulis yang ditanda tangani dengan menyatakan bahwa karya
ilmiah/naskah
yang
dikirim
belum
pernah
dimuat/dipublikasikan di media/jurnal lain.
2. Penulis pertama bertanggung jawab terhadap isi artikel dan
korespondensi mengenai artikel tersebut.
3. Naskah diketik dengan Program MS Word, jenis huruf Times
New Roman, ukuran font 12, spasi satu, dengan panjang
halaman 15-30 halaman. Jarak dari pinggir kertas kiri, kanan,
atas dan bawah 2,5 cm.
4. Sistematika penulisan hasil penelitian terdiri dari : judul, nama
penulis, nama dan alamat instansi, abstrak/abstract,
pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan,
ucapan terima kasih (bila perlu) dan daftar pustaka.
5. Ulasan ilmiah terdiri dari judul, nama penulis, summary,
pendahuluan, isi, penutup dan daftar pustaka.
6. Gambar dalam bentuk grafik dibuat dengan program Microsoft
excel pada halaman terpisah.
a. Gambar berupa foto dibuat dan disimpan dalam file JPG
dalam halaman terpisah;
b. Gambar dan tabel diberi nomor urut dengan angka arab,
judulnya ditulis secara singkat dan jelas di bawah untuk
gambar dan diatas untuk tabel;
c. Tabel dibuat dengan program MS Word dan menggunakan 3
baris horizontal dan tidak diperkenankan menggunakan garis
tegak;
d. Tabel diberi nomor urut dengan angka arab dan namanya
ditulis secara singkat dan jelas diatas tabel;
e. Situasi ditulis dengan nama belakang penulis pertama dan
kedua, diikuti tahun penerbitan artikel atau nama belakang
penulis pertama diikuti et al.dan tahun penerbitan artikel
jika penulis tiga orang atau lebih.
C. PANDUAN PENULISAN
1. Judul
a. Judul ditulis secara singkat dan jelas, dalam bahasa
Indonesia dan ditulis den gan huruf besar kecuali kata latin;
b. Terjemahan judul dalam bahasa Inggris dituliskan dalam
tanda kurung;
c. Kata lain ditulis dengan huruf miring;
d. Institusi pertama, kedua dan seterusnya ditulis secara
lengkap dibawah nama penulis;
2. Abstrak/Abstract atau ringkasan/summary
a. Abstract untuk hasil penelitian atau summary ditulis dalam
satu paragraf menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa
Inggris maksimum 300 kata;
b. Abstrak berisi highlight tujuan, metode dan hasil penelitian
diikuti dengan data kuantitatif hasil penelitian yang
menonjol terkait dengan judul agar pembaca dapat segera
mengetahui temuan hasil penelitian;
c. Summary berisi ringkasan ulasan ilmiah agar pembaca
segera mengetahui isi ulasan ilmiah tersebut;
d. Keywords minimal 3 kata dan maksimal 5 kata.
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Pendahuluan
Pendahuluan berisi latar belakang dan diakhiri dengan tujuan
penelitian;
Metodologi
a. Metode berisi tentang bahan, alat dan uraian pelaksanaan
penelitian termasuk rancangan percobaan bila ada;
b. Bahan yang dgunakan harus jelas spesifikasi dan
sumbernya;
c. Alat yang digunakan harus jelas spesifikasinya. Alat
sederhana seperti alat gelas tidak perlu ditulis;
d. Prosedur yang digunakan harus reproducible (jelas dan
rinci) dan bila diambil dari sumber lain dilengkapi dengan
sitasi.
Hasil dan Pembahasan
a. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi, table, grafik
atau gambar;
b. Pembahasan hasil penelitian harus disertai dengan
dukungan pustaka terkait
Kesimpulan
Kesimpulan ditarik dari hasil dan pembahasan dengan mengacu
pada tujuan penelitian
Ucapan Terima Kasih (bila perlu)
Ucapan terima kasih berisi nama instansi atau perorangan yang
membantu dalam pelaksanaan penelitian.
Daftar Pustaka
a. Daftar pustaka disusun berdasarkan abjab nama belakang
penulis pertama;
b. Nama penulis ditulis dengan cara nama belakang penulis
pertama diikuti huruf pertama nama depan dan tengah,
diikuti dengan huruf pertama nama depan dan tengah dan
nama belakang penulis berikutnya;
c. Penulisan tahun terbit artikel diletakkan setelah nama
penulis;
d. Judul karangan untuk buku ditulis denghan huruf besar
pada setiap awal kata, kecuali kata sambung dan kata depan
sedangkan untuk jurnal hanya pada awal judul yang ditulis
dengan huruf besar;
e. Nama majalah/jurnal/bulletin ditulis dengan singkatan
baku;
f. Pustaka internet ditulis lengkap dean disertai dengan
tanggal pengunduhan (download);
g. Contoh penulisan pustaka buku:
Baldwin, S.F. 1987. Biomass Stoves; Engineering Design,
Development and Dissemination. Volenteers in
Technological Development (VITA). Arlington, VA, USA.
h. Contoh penulisan pustaka jurnal:
Hasanuddin, A., Mappiratu, dan G.S. Hutomo. 2003.
Pola Perubahan Mono dan Diasilgliserol dalam
Reaksi Etanolisis Minyak Sawit Mentah. J. Teknol.
Dan Industri Pangan. XIV(3):241-246.
i. Contoh penulisan pustaka internet:
Anonim.
2007a.
Palm
Oil.
www.google.com/wikipedia/chemical_compotition.
diakses pada tanggal 22 Februari 2007.
_______.2007b. Corn Oil.
www.google.com/
wikipedia/chemical_compotition. Diakses pada tanggal 22
Februari 2007.
j. Contoh penulisan pustaka makalah:
Abdullah, K. 2002. “Biomass energy potentials and
utilization in Indonesia”. Paper Presented at ASEM Green
IPP Network First Regional Workshop, Sofitel Silom,
Bangkok (Thailand), 24-25 October 2002.
k. Arikel lengkap (hard copy rangkap 3 dan soft copy dalam
CD) dikirim ke :
Redaksi Jurnal Inovasi Pembangunan Jurnal Kelitbangan
Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Badan Penelitian & Pengembangan Daerah Prov Lampung
Jl. Kantor Pos No. 2 Kel. Gunung Mas Telukbetung BDL
Telp/Fax (0721) 560 5759
Email : balitbangdaprovinsilampung@gmail.com
Email : iptekbp2id@gmail.com
Website : www.balitbangda.lampungprov.go.id

