PEDOMAN PENULISAN JURNAL JOCE & JUBISMA
Kirimkan hasil penelitian dan karya ilmiah anda
melalui : LPPM STIE Insan Pembangunan
Jl. Raya Serang Km. 10 Bitung – Tangerang 15810
Telp. 02159492836
Website : http://www.lppm.stie.ipem.ac.id
Email : lppm@insanpembangunan.ac.id
cc. : karnawistmik@gmail.com

5.

Berikut ini adalah aturan penulisan jurnal yang redaksi susun :
1. Naskah diketik dengan spasi 1.5 pada kerta A4 (21 x 29.7 cm) dan dengan huruf bertipe Times New Roman
Fon 11. Naskah dapat ditulis menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Panjang artikel tidak lebih
dari 7.000 kata atau + 25 halaman dalam program Microsoft Word. Biodata dan alamat penulis
korespondensi perlu disertakan dalam lembar terpisah (alamat kantor, no, Telp., email dan alamat rumah)
Cetak lepas sebanyak 5 eksemplar akan dikirimkan kepada penulis korespondensi yang naskahnya
diterbitkan.
2. Naskah belum pernah dipublikasikan atau tidak dalam penyuntingan di jurnal berkala lainnya.
3. Naskah yang diterbitkan dapat berupa hasil penelitian dan konseptual. Naskah konseptual memuat
komponen, judul, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, metode hasil dan pembahasan, kesimpulan dan daftar
pustaka. Ucapan terima kasih dapat disampaikan sebelum daftar pustaka dan jika diperlukan.
4. Rujukan di dalam naskah dan daftar rujukan harus dicermati dengan benar dan lengkap dalam hal dan tempat
publikasi.
Format :
Artikel hasil penelitian (empiris)
1. Judul
2. Abstrak
3. Key Words
4. Pendahuluan
5. Metode Hasil & Pembahasan
6. Simpulan
7. Daftar Pustaka
Artikel non empiris
1. Judul
2. Abstrak
3. Key Words
4. Pendahuluan
5. Pembahasan
6. Simpulan
7. Daftar Pustaka

Keterangan :
1. Judul, suatu judul tidak lebih dari 12 kata dalam bahasa Indonesia atau 10 kata dalam bahasa Inggris
2. Abstrak, abstrak dalam bahasa Inggris tidak lebih dari 200 kata, isi abstrak harus mengandung empat unsure
yaitu argumentasi logis, pendekatan untuk memecahkan masalah, hasil yagn dicapai dan kesimpulan.
3. Key Words, maksimum 6 kata atau istilah dan cara pengurutannya dari yang spesifik ke yang umum dan
ditulis dalam satu baris.
4. Pendahuluan, berisi latar belakang dan tujuan penelitian yang ditulis maksimum 2 halaman.
5. Metode, metode harus diuraikan secara terperinci dan jika metode mengacu pada prosedur praktikum.
Penelitian ini merupakan penelitian bersifat “deskriptif” atau penelitian bersifat “eksperimen”. Jangan
menggunakan bentuk kalimat perinitah, singkatan yang sudah standard.
6. Hasil dan pembahasan disajikan secara tersistem sesuai dengan tujuan penelitian. Penjelasan hasil dapat
mengacu pada tabel dan atau gambar. Pembahasan hasur menunjukkan hubungan di atnara data hasil dengan
data penelitian sebelumnya.
7. Simpulan, penulis hendaknya tidka mengulang hasil secara verbatim. Memperhatikan keterbatasan hasil
temuan, implikasi dari temuan dapat ditulis jika peneliitan akan dilanjutkan harus jelas yang mana dan
bagaimana kesimpulan disampaikan dalam kalimat yang dapat diingat oleh pembaca.

8. Daftar pustaka, jurnal ini mengikuti sistem nama – tahun. Contoh penulisan sumber rujukan sebagai berikut :
Artikel dalam jurnal :
Hanafi, A. 199. Partisipasi dalam siaran Pedesaan dan Pengapdosian Inovasi. Forum Penelitian 1 (1) : 33 –
47.

