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Panduan Penulisan
Jurnal Ilmiah
TELEKONTRAN
Redaksi menerima naskah karya tulis ilmiah hasil
penelitian, studi kepustakaan maupun tulisan
ilmiah
yang
terkait
dengan
bidang
telekomunikasi, kecerdasan buatan, kendali atau
elektronika terapan yang ditulis dengan kaidahkaidah penulisan ilmiah yang baik dan benar.
Tulisan
hendaknya
memiliki
kerangka
pembahasan yang jelas dan sesuai dengan tujuan
penulisannya serta mengandung informasi dan
referensi detail yang bisa diketahui pembaca.
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C. Format naskah







Panduan Penulisan
A. Umum
Naskah dikirim melalui e-mail atau dapat
melalui pos ke alamat sekretariat dalam
bentuk print (hardcopy) beserta file (soft
copy).





B. Urutan Penulisan















Judul (dalam bahasa Indonesia dan
Inggris) : Centered, bold, times new
roman (TNR) 16, spasi 1
Nama penulis: Centered, bold, TNR 12,
spasi 1. Penulis ganda dengan instansi
berbeda dibedakan dengan penomoran
angka superscript (1)
Alamat instansi dan email : centered,
TNR 10, spasi 1
Abstrak atau abstract (bahasa Indonesia
dan Inggris) : justified, bold, TNR 12,
spasi 1
Isi abstrak singkat, jelas dan tidak
melebihi 200 kata; justified, TNR 11,
spasi 1
Kata kunci atau keyword (bahasa
Indonesia dan Inggris) terdiri dari 2 – 5
kata dipisahkan koma; justified, TNR 11,
spasi 1
Isi naskah : ditulis dalam 2 (dua) kolom,
justified, TNR 11, spasi 1, first line indent
5 mm, colom spacing 1 cm.
Pendahuluan
Dasar teori (atau menggunakan nama
lain)
Metode dan Teknik Pengukuran
Hasil dan Pembahasan
Kesimpulan

Ucapan terima kasih (bila ada)
Daftar Pustaka
Keterangan tentang penulis



Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia
atau bahasa Inggris yang baik dan benar.
Tulisan ditulis dengan software pengolah
kata (saat ini yang paling disarankan
adalah MS World) dalam kertas ukuran
A4
Panjang halaman 10 halaman. Format dua
kolom, dengan margin atas, bawah
berukuran 2,5 cm dan margin kiri, kanan
berukuran 2 cm.
Heading pertama ditulis dengan format :
rata kiri, bold, TNR 13, spasi 1 dengan
penomoran romawi diikuti titik.
(contoh : II. Dasar Teori)
Heading kedua ditulis dengan format :
rata kiri, bold, TNR 12, spasi 1 dengan
penomoran huruf diikuti titik
(contoh : A. Pengujian)
Heading ketiga ditulis dengan format :
rata kiri, italic, TNR 11, spasi 1 dengan
penomoran angka diikuti kurung tutup
(contoh : 1) Pengujian laboratorium)
Heading keempat tidak dapat diterima

Keterangan







Gambar dan tabel harus diberi nomor dan
judul yang ditempatkan langsung pada
badan karangan yang sedang menguraikan
hal tersebut
Persamaan matematik harus ditulis
dengan jelas, diberi nomor urut dan diberi
keterangan notasi yang dipergunakan
Setiap naskah didukung sekurangkurangnya oleh 5 acuan terbaru. Bagian
badan tulisan yang memerlukan acuan
harus diberi nomor acuan berdasarkan
urutan pemunculannya dalam badan
tulisan
Referensi menggunakan Harvard System.
Referensi dari internet, sesedikit mungkin
digunakan.

Dewan
editor
berhak
mengubah
dan
menyesuaikan bahasa dan istilah tanpa perubahan
isi, dengan tidak memberitahukan kepada penulis
terlebih dahulu. Jika perubahan isi dianggap perlu,
maka akan dikonsultaasikan dengan penulis.

