
PETUNJUK BAGI PENULIS

1. Naskah belum pernah dan tidak akan diterbitkan dalam majalah atau jurnal lain ditunjukkan
dengan surat pernyataan.

2. Naskah dapat berupa hasil penelitian, artikel hasil pemikiran metaanalisis, teori baru, atau
masukan pemecahan masalah penting.

3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia baku, berupa ketikan (print out), rekaman dalam
format digital(MS Word), spasi ganda, dengan panjang antara 10-15 halaman format kuarto
(termasuk gambar dan tabel), tipe huruf Time New Roman, font size 12.

4. Naskah yang pernah dipresentasikan dalam seminar, mohon diberi keterangan pada catatan
kaki di halaman pertama.

6. Sistematika penulisan untuk artikel ilmiah adalah sebagai berikut:
- Judul, nama penulis, alamat tempat penulis bekerja, disajikan lengkap tanpa gelar,

disertai alamat afiliasi/tempat kerja. Nama dan alamat pengarang utama untuk
korespondensi ditunjukkan dengan e-mail.

7. Sistematika penulisan artikel hasil pemikiran, atau tinjauan pustaka (review) adalah sebagai
berikut:
- Judul, alamat tempat bekerja (disertai e-mail)
- Pengantar (memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan publikasi hasil pemikiran)
- Analisis dan pembahasan
- Kesimpulan
- Ucapan terima kasih (kalau ada)
- Daftar Pustaka

Contoh: Salim A, untuk pengarang pertama.
11. Daftar pustaka, disusun menurut alfabetik, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk buku: nama pengarang, tahun terbit, judul, edisi, nama penerbit, dan kota penerbit:
b. Untuk artikel dalam buku: nama pengarang, tahun, judul karangan, judul buku, editor,

nama dan kota tempat penerbit;
c. Untuk karangan dalam majalah atau jurnal: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama

majalah/jurnal, nomor penerbitan, halaman pertama dan terakhir;
d. Untuk karangan dalam seminar: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama seminar,

penyelenggara, waktu, tempat seminar.

5. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris disertai dengan dua abstrak (dalam
bahasa Indonesia dan Inggris) yang panjangnya masing-masing antara 200-300 kata. Abstrak
dilengkapi dengan 3 - 4 kata kunci.

8. Judul ditulis singkat, informatife, dalam bahasa Indonesia
9. Tabel, gambar dan foto harus diberi judul, berspasi tunggal dalam format tegak, nomor dan

sumber yang jelas, foto dicetak hitam putih.
10. Acuan pustaka memakai sistem nama-tahun, dengan nama belakang pengarang di depan.

- Abstrak (bahasa Indonesia dan Inggris)
- Pengantar (memuat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian)
- Metode Penelitian
- Hasil dan Pembahasan
- Kesimpulan (dan saran, kalau ada)
- Ucapan terima kasih (kalau ada)
- Daftar Pustaka.



Contoh:
1) Redclift, M. 1987. Sustainable Developmen, Exploring the Contradictions,

Routledge, London, p.37.
2) Muckleston, K.W. 1990. Integrated Water Management in the United States, dalam

M. Bruce (ed) : Integrated Water Management, International Experiences and
Perspectives, Belhaven Press, London, pp.10-11.

3) Setiawan, T. 1992. Pengaruh Polusi Asap Pabrik Terhadap Kesehatan Lingkungan,
Jurnal Lingkungan dan Pembanguna; 12(4):323.

12. Redaksi mempunyai hak untuk mengubah dan memperbaiki ejaan, tata tulis dan tata bahasa
naskah yang dimuat.

13. Penulis mendapatkan 3 eksemplar separasi naskah cetak (reprint) setelah naskah dimuat
dengan  mengganti  ongkos  kirim  dan  administrasi  Rp.300.000,- (Tiga  ratus  ribu  rupiah)
yang otomatis penulis dicatat sebagai pelanggan Jurnal Hutan dan Pulau – Pulau Kecil
untuk 1 (satu) tahun penerbitan berikutnya.


