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Petunjuk Pelaksanaan Editing dan Tata Letak Tulisan  

Bagian-bagian yang perlu dikoreksi/di-edit sebelum       
dilakukan penataan letak: 
 
1.  Judul Naskah 

Kapitalisasi :  “Title Case” 
Huruf :  Times New Roman 
Ukuran  :  14 pt (bold) 
Posisi  :  tengah (center) 

 
2.  Nama Penulis Naskah 

Kapitalisasi : sesuai kaidah EYD, tanpa gelar. 
Huruf   :  Times New Roman 
Ukuran  :  11 pt (bold) 
Posisi  :  tengah (center) 
Nama penulis dilengkapi (alamat instansi, e-mail, nomor

 telepon) Times New Roman 10 pt . 
 
3.  Abstraksi & kata kunci 
 Abstraks terdiri dari dua bahasa, Bahasa Indonesia dan 

Bahasa Inggris. Isi bagian abstrak maksimal 200 suku 
kata. 

 
3.1. Tulisan “Abstrak” dan "Abstract"  

Huruf  :  Times New Roman 
Ukuran  : 10 pt (bold) 
Posisi  :  rata kiri (left) 

 
3.2. Isi abstraksi: 

Huruf  :  Times New Roman 
Ukuran  :  10 pt  
Posisi  :  rata kanan-kiri (justify) tanpa ada     

pemenggalan kata di akhir baris, 
Italic. 

Catatan: Abstrak tidak melebih dari 200 suku kata. 
 
3.3 Kata-kata kunci (keywords): 

3.3.1. Frase “Kata-kata kunci” atau “keywords”: 
Huruf  : Times New Roman 
Ukuran  :  10 pt (bold) 

3.3.2. Kata-kata kunci/keywords : 
Huruf  :  Times New Roman 
Ukuran  : 10 pt 

 
4.  Isi Naskah 
4.1 Sub Judul 

4.1.1. Sub judul tingkat satu 

Huruf  :  Times New Roman 
Ukuran  :  12 pt (bold) 
Kapitalisasi  :  “Title Case” 

4.1.2. Sub judul tingkat dua dan seterusnya  

Huruf  :  Times New Roman 
Ukuran  :  10 pt (bold) 
Kapitalisasi  :  "Titile Case” 
 

4.2. Isi paragraf 

 Penulisan simbol matematis dan kata-kata teknik 

sesuai yang umum dipakai dan sistem satuan yang 
dipakai adalah Sistem Internasional (SI), kecuali  
untuk naskah yang sudah terlanjur memakai sistem 
lain, maka perlu dilampirkan pula tabel konversinya ke 
Sistem Internasional (SI). 

 Naskah Bahasa Indonesia diketik sesuai EYD dan 
kata-kata yang digunakan merupakan bahasa baku 
(sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

 Naskah Bahasa Inggris perlu diperiksa menggunakan 
spell checker (Bahasa Inggris - Amerika). 

 Huruf :  Times New Roman 

 Ukuran :  10pt, tebal/miring/garis bawah sesuai  
  dengan naskah 

 Posisi : rata kanan-kiri (justify) tanpa ada  
  pemenggalan kata (punctuation) pada  
  akhir baris. 

 
4.3. Pengutipan referensi pada naskah 

Diketik di dalam kurung: 

 nama akhir penulis dan tahun penulisan, untuk satu 
orang pengarang 

 contoh: "…dalam bentuk deret (Taylor, 1990)." atau  
"Menurut Taylor (1990) turunan ….."  

 nama akhir dua orang penulis dan tahun penulisan, 
untuk dua orang penulis 

 contoh: "…bentuk deret (Taylor dan Pandjaitan, 1945) 
atau “Menurut Taylor dan Pandjaitan (1945) …..” 

 nama akhir penulis utama, diikuti akronim “dkk” atau      
“et. al.”. untuk 3 orang atau lebih penulis. 

 Contoh: "…..bentuk deret (Taylor et. al, 1990)” atau 
“Taylor et.al (1990) mengatakan ….” 

 Huruf  :  Times New Roman 

 Ukuran  :  10 pt 

4.4. Nomor dan Judul Gambar/Tabel dan penempatannya 

 Huruf  :  Arial 

 Ukuran  :  9 pt (bold) 
  Gambar dan tabel diletakkan sedekat mungkin 

dengan penjelasan gambar pada naskah. 

5. Referensi 

Referensi yang dipakai 5 (lima) tahun terakhir. Diketik dan 
diurut secara alfabetis berturut-turut: nama akhir penulis, 
tahun penerbitan/penulisan, judul, media penulisan, halaman 
kutipan, dan tempat. 

 Huruf  :  Times New Roman 

 Ukuran  :  10 pt (bold) 

Contoh: Taylor, J. , 1990, Linier Algebra, Prentice Hall, …… 

► Pengetikan naskah (editing) menggunakan pengolah kata Microsoft Word, satu kolom (penulis)  
► Tata letak menggunakan Microsoft Publisher, dua kolom (Redaksi JTS). 
► Jumlah halaman minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman 
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