Jurnal Kependudukan Indonesia | Vol. 11, No. 2, Desember 2016
PANDUAN PENULISAN
JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA
Naskah yang akan diterbitkan dalam Jurnal Kependudukan harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1.

Naskah adalah karya asli yang belum pernah dipublikasikan
di media cetak lain maupun elektronik.

2.

Naskah dapat berupa hasil penelitian, gagasan konseptual,
tinjauan buku, dan jenis tulisan ilmiah lainnya.

3.

Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
dengan menggunakan tata bahasa yang benar.

4.

Naskah ditulis dengan menggunakan model huruf Times New
Roman, font 12, margin atas 4 cm, margin bawah, 3 cm,
margin kanan 3 cm, dan margin kiri 4 cm, pada kertas
berukuran A4 minimal 5000 kata, diketik 1,5 spasi dengan
program Microsoft Word. Setiap lembar tulisan diberi
halaman.

5.

Isi naskah terdiri dari;
a.

Judul ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Judul harus mencerminkan isi tulisan, bersifat spesifik
dan terdiri atas 10-15 kata.

b.

Identitas Penulis yang diletakkan di bawah judul,
meliputi nama dan alamat lembaga penulis serta alamat
email

c.

Abstrak dan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris. Abstrak ditulis dalam satu paragraf
dengan jumlah kata antara 100-150. Isi abstrak
menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan.

d.

Pendahuluan yang berisi tentang justifikasi pentingnya
penulisan artikel, maksud/tujuan menulis artikel, sumber
data yang dipakai, dan pembabakan penulisan.

e.

Tubuh/inti artikel berisi tentang isi tulisan, pada
umumnya berisi tentang kupasan, analisis, argumentasi,
komparasi, dan pendirian penulis. Bagian inti artikel
dapat dibagi menjadi beberapa subbagian yang
jumlahnya bergantung kepada isu/aspek yang dibahas.

f.

Kesimpulan berisi temuan penting dari apa yang telah
dibahas pada bagian sebelumnya.

g.

Tampilan tabel, gambar atau grafik harus bisa dibaca
dengan jelas dan judul tabel diletakkan diatas tabel,
sedangkan judul gambar atau grafik diletakkan dibawah
gambar atau grafik serta dilengkapi dengan penomoran
tabel/gambar/grafik.

h.

Acuan Pustaka diupayakan menggunakan acuan terkini
(lima tahun terakhir)

i.

Penulisan daftar Pustaka mengikuti ketentuan sebagai
berikut:
- Kutipan dalam teks: nama belakang pengarang, tahun
karangan dan nomor halaman yang dikutip
Contoh:
(Jones, 2004:15), atau Seperti yang
dikemukakan oleh Jones (2004:15).
- Kutipan dari buku: nama belakang, nama depan
penulis. tahun penerbitan. Judul buku. kota penerbitan:
penerbit.
Contoh: Horowitz, Donald. 1985. Ethnic Groups in
Conflict, Berkeley: University of California.
- Kutipan dari artikel dalam buku bunga rampai: nama
belakang, nama depan pengarang. tahun. “judul
artikel” dalam nama editor (Ed.), Judul Buku. nama
kota: nama penerbit. Halaman artikel.
Contoh: Hugo, Graeme. 2004. “International
Migration in Southeast Asia since World War II”,
dalam A. Ananta dan E.N.Arifin (Eds.), International
Migration in Southeast Asia, Singapore: Institute of
Southeast Asian Studies. hal: 28—70.
- Kutipan dari artikel dalam jurnal: nama belakang,
nama depan penulis, tahun penerbitan. “Judul artikel”,
Nama Jurnal, Vol (nomor Jurnal): halaman.
Contoh: Hull, Terence H. 2003. “Demographic
Perspectives on the Future of Indonesian Family”,
Journal of Population Research, 20 (1):51—65.
- Kutipan dari website: dituliskan lengkap alamat
website, tahun dan alamat URL dan html sesuai
alamatnya.Tanggal download.
Contoh:
World
Bank.
1998.
http://www.worldbank.org/data/countrydara/countryda
ta.html. Washington DC. Tanggal 25 Maret.
- Catatan kaki (footnote) hanya berisi penjelasan tentang
teks, dan diketik di bagian bawah dari lembaran teks
yang dijelaskan dan diberi nomor.

6.

Naskah dikirim melalui email: jki.ppklipi@yahoo.com dan
jurnalkependudukanindonesia@mail.lipi.go.id

7.

Kepastian pemuatan/penolakan naskah akan diinformasikan
melalui e-mail.

8.

Redaksi memiliki kewenangan untuk merubah format
penulisan dan judul tulisan sesuai dengan petunjuk penulisan,
serta mengatur waktu penerbitan.

