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A. PANDUAN UNTUK  PEMBACA/PENULIS/REVIEWER. 

1) Lakukan registrasi/pendaftaran pada jurnal  yang diminati. 

(Isilah formulir pendaftaran dengan lengkap) 

2) Lakukan Login sesuai username dan password yang anda ketik saat pendaftaran. 

3) Melalui jendela jurnal saya/my journal , anda bisa mengirim atau mereview naskah 

sesuai dengan isian formulir pendaftaran, dengan meng”klik” tanda aktif dibawahnya. 

4) Lakukan langkah selanjutnya (mensubmit / mereview naskah) sesuai tutunan yang ada.  

5) Lakukan langkah Log out ketika anda selesai mengirim/mereview naskah.  

 

B. PANDUAN NASKAH/ARTIKEL 

1. Artikel harus bersifat ilmiah orisinil dari hasil Peneltian dan tidak diterbitkan/dikirimkan 

ke Jurnal lain. 

2. Artikel di tulis dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sesuai template dengan   

Microsoft Word. 

3. Naskah ditulis dalam Times New Roman dengan abstrak satu(1) kolom ditulis dalam 

bahasa Inggris dan Indonesia. Sistimatika Artikel terdiri dari dua(2) kolom kecuali 

gambar dan tabel dapat ditulis satu(1) kolom, dapat dilihat pada template artikel jurnal 

Politeknologi. 

4. Sistimatika artikel adalah : 

a. Judul,  

b. Nama penulis tanpa gelar, afiliasi penulis, alamat email. 

c. Abstrak dalam bahasa Inggris dan Indonesia. 

d. Kata kunci minimal 3.  

e. Pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup penelitian, 

permasalahan dan kajian teori. 

f. Metode Penelitian, 

g. Hasil dan Pembahasan, 

h. Kesimpulan 

i. Ucapan Terima Kasih, 

j. Daftar Pustaka. 

5. Judul ditulis dalam huruf besar dicetak tebal di tengah-tengah,16pt. Peringkat Judul 

dicetak tebal dalam huruf  besar 14pt, subagian dicetak tebal 12pt.  Tidak menggunakan 

angka/nomor pada judul subbagian 

6. Daftar Pustaka diusahakan tidak lebih dari terbitan 10 tahun terakhir, rujukan 

menggunakan sumber primer yaitu artikel ilmiah dalam jurnal, laporan penelitian. 

7. Daftar Pustaka ditulis dengan Kronologis menurut abjad akhir pengarang yaitu; nama 

penulis,tahun, judul artikel/buku, nama penerbit, volume dan atau kota. 
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