PEDOMAN PENULISAN NASKAH
PADA JURNAL KAPAL

1. Redaksi menerima tulisan / naskah (karya ilmiah) dalam bidang teknologi kelautan
baik dari kalangan sendiri ataupun umum, dan belum pernah dimuat / diterbitkan
dimajalah lain.
2. Naskah dapat berupa :
a. Hasil Penelitian
b. Pengalaman lapangan yang ditunjang dengan kajian pustaka.
c. Kajian pustaka
d. Komentar / kritik tentang naskah yang pernah dimuat.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, berisi minimal 5 halaman
dan maksimal 10 halaman, ketikan satu spasi berbentuk 2 kolom, jarak antar kolom
10 mm, type huruf Times New Roman 11 point – Microsoft Word pada ukuran kertas A4
(210 x 297) mm. Pengiriman naskah disertai rekaman dalam CD atau disket.
4. Sistematika penulisan :
a. Judul tulisan dibuat sesingkat mungkin dan jelas, menunjukan dengan tepat
masalah yang hendak dikemukakan, tidak memberi peluang penafsiran yang lain,
ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital secara simetris dengan huruf Times New
Roman Bold 14 Point.
b. Nama penulis tanpa gelar diketik dibawah judul, diawali dengan huruf Kapital, type
huruf Times New Roman 11 Bold ditulis simetris, tidak diawali dengan kata “Oleh”.
Apabila penulis lebih dari satu, nama – nama ditulis dibawah penulis pertama
secara berurutan, dilengkapi dengan alamat intansi penulis beserta alamat email
penulis jika ada.
c. Abstraksi ditulis dalam bahasa Inggris, tipe huruf Times New Roman Italic 10 point,
diketik satu spasi, memuat inti permasalahan, cara pemecahan, / pembahasan dan
hasil yang diperoleh, dan memuat tidak lebih dari 200 kata.
d. Isi tulisan diawali dengan pendahuluan, permasalahan yang ada, pemecahan /
pembahasan masalah, kemudian kesimpulan dan terakhir daftar pustaka.
5. Tata cara penulisan :
a. Untuk kata asing diketik dengan huruf miring.
b. Tiap judul sub bahsan ditulis tanpa ada spasi masuk, tipe huruf Times New Roman
11 Bold point.
c. Alinea ditulis satu spasi dibawah sub bahasan huruf Times New Roman 11 Bold
point, kemudian setiap alinea baru diberi jarak dua spasi.
d. Batas pengetikan : sisi atas 25 mm, sisi bawah 25 mm, sisi kiri 25 mm, dan kanan
25 mm.
e. Tabel dan gambar harus diberi keterangan yang jelas, bila dikertas tersendiri
dibelakangnya diberi penjelasan dengan pensil : Judul naskah, judul dan nomor
gambar, serta halaman.
f. Sumber pustaka ditulis hanya penulis dan tahun terbitan ; nama penulis harus
sama benar dengan nama dalam daftar pustaka.
g. Daftar pustaka ditulis huruf abjad dari nama penulisnya, tahun penerbitan, judul
buku, penerbit.
6. Tulisan / naskah dapat dikirim ke: Redaksi Jurnal KAPAL
Program Studi S-1 Teknik Perkapalan FT – UNDIP
Kampus Tembalang – Semarang
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