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Abstrac(10 pt, bold)
Abstrak untuk artikel berbahasa indonesia dapat menggunakan bahasa indonesia atau bahasa inggris, sedangkan
untuk artikel berbahasa inggris abstrac ditulis dalam bahasa inggris. Format huruf adalah miring (Italic) sepanjang
150-200 kata, dengan margin kiri 35 mm dan margin kanan 30 mm. Abstrak ditulis dengan format satu kolom. Jarak
antara teks abstrak dengan judul abstrak adalah 1 spasi (10 pt). Kata kunci ditulis di bawah teks abstrak, disusun urut
abjad dan dipisahkan oleh tanda titik koma.
Keyword:Judul kata kunci ditulis dengan format regular dengan font 10 pt bold sedangkan kata kuncinya ditulis
dengan huruf miring (italic).
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Sub Judul (10 pt, center, bold)

Isi artikel ditulis dengan format margin kiri 25
mm, margin kanan 20 mm, margin bawah 20 mm dan
margin atas 20 mm. Jarak header dari tepi kertas
adalah 20 mm, dan jarak footer dari tepi kertas (edge)
adalah 17 mm. Artikel diketik dalam program MS
Word dengan jenis huruf Times New Roman dengan
font 10 pt, satu spasi dan dalam format dua kolom
yang terpisah 10 mm. Sub judul ditulis dengan huruf
tebal dengan format Title Case dan disusun rata kiri
tanpa garis bawah. Sub sub judul ditulis dengan huruf
tebal dengan format Sentence case dan disusun rata
kiri tanpa nomor dan garis bawah. Maksimal jumlah
halaman adalah 8.
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Gambar dan Tabel diletakkan di dalam
kelompok teks dan diberi keterangan. Gambar dan
tabel diikuti dengan judul gambar yang diletakkan di
bawah gambar yang bersangkutan dan judul tabel
yang diletakkan di atas tabel yang bersangkutan.
Gambar harus dijamin dapat tercetak dengan jelas.
Gambar atau diagram/skema sebaiknya diletakkan
sesuai kolom di antara kelompok teks atau jika terlalu
besar diletakkan di bagian tengah halaman.
Sistem penulisan kutipan/cuplikan suatu naskah
atau literatur menggunakan sistem Harvard. Sumber
pustaka dituliskan di dalam uraian hanya terdiri dari
nama penulis dan tahun penerbitannya.
Penulisan daftar acuan harus memuat inisial dan
nama penulis, nama jurnal atau judul buku, volume,
editor (jika ada), penerbit dan kotanya, tahun
penerbitan dan halaman. Disusun menurut abjad
tanpa penomoran dan jarak antara daftar pustaka
adalah satu sapsi.
Daftar Pustaka (10pt, center, bold)
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Pemuatan Artikel

Artikel dikirimkan dalam bentuk softcopy paling
telat 2 bulan sebelum bulan terbit (Maret dan
September), dapat dikirimkan langsung ke ketua
penyunting atau dikirimkan lewat e-mail. Artikel
diharapkan diketik dalam format yang telah
ditentukan dan sudah siap untuk dicetak (Camera
ready). Selain itu juga dilampirkan Data Pribadi
Penyaji yang meliputi nama penulis (lengkap dengan
gelar akademis), instansi tempat bekerja, alamat
email (harus ada), pendidikan, pengalaman penelitian
dan publikasi dan bidang kajian penelitian.
Keterangan tersebut dituliskan setelah daftar pustaka,
format penulisan mengacu pada format jurnal ieee.
Proses review akan dilaksanakan oleh Dewan
Penyunting dan/atau Mitra Bestari sehingga untuk
kelancaran transfer file, sebaiknya pengiriman naskah
dilakukan lewat e-mail.
Redaksi berhak menolak artikel yang dikirim
apabila tidak relevan dengan bidang kajian atau
sudah pernah dipublikasikan dalam majalah ilmiah
lainnya.
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