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KATA PENGANTAR

Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu
(LPPM dan PM) Universitas Samudra sebagai salah satu ujung tombak dalam
pelaksanaan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Samudra
Demi mewujudkan hal tersebut, diperlukan keinginan kuat dari semua pihak untuk
mendukung dan mendorong pelaksanaan organisasi LPPM dan PM yang mandiri dan
bertanggung jawab.
Panduan Penulisan Jurnal ini disusun untuk memberikan pedoman umum kepada
civitas akademika Universitas Samudra dalam menulis artikel ilmiah. Melalui ramburambu umum yang disampaikan di dalamnya, diharapkan muncul persamaan persepsi
para peneliti ataupun pengabdi yang ada di lingkungan Universitas Samudra dalam
menulis artikel ilmiah, terutama dari segi karakteristik dan sistematika penulisannya.
Penerbitan jurnal ini menjadi langkah lanjut bagi Universitas Samudra untuk
terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk itulah, pertisipasi dari beragam pihak,
terutama para dosen, sangat diharapkan untuk kemajuan penulisan ilmiah. Beragam
kajian yang dilakukan dengan penelitian mendalam, menjadi langkah awal untuk
memajukan jurnal Samudra. Versi elektronik Buku Panduan Penulisan Jurnal Samudra
ini dapat diakses di laman LPPM dan PM (https://lppm.unsam.ac.id).
Semoga dengan adanya buku panduan ini dapat bermanfaat bagi para dosen
dalam menulis artikel ilmiah dalam rangka meningkatkan kinerja hasil-hasil penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Samudra.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Umum
Kebutuhan mengenai ilmu pengetahuan adalah konsekuensi sekaligus manifestasi dari
perkembangan di dunia akademik, terutama perguruan tinggi, yang senantiasa melaju
menuju perubahan. Tanggung jawab ilmu pengetahuan adalah memberikan pencerahan
bagi manusia, sehingga perlu mengubur pandangan yang ambivalen. Ada pusaran tujuan
untuk membentuk manusia yang terdidik sekaligus tercerahkan. Salah satu media
pencerah adalah tulisan yang tersaji dalam “hidangan” jurnal. Dengan kata lain, jurnal
diibaratkan “ Penyambung Lidah” ilmu pengetahuan, termasuk di lingkungan kampus.
Keberadaan jurnal tidak lain adalah menyuguhkan “air ilmu” untuk penawar dahaga
pengetahuan bagi para ilmuan, praktisi, dosen, dan mahasiswa. Penulisan jurnal ilmiah
memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting dan merupakan bagian dari
tuntutan formal akademik.
Jurnal Samudra merupakan media ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, hukum,
pendidikan, pertanian dan teknik ini, diterbitkan oleh Universitas Samudra secara berkala
setiap empat bulan (April, Agustus dan Desember).

1.2. Pengelolaan Program
Pengelolaan Penerbitan Jurnal meliputi :
a. Pengajuan artikel
b. Seleksi artikel
c. Pengeditan artikel
d. Penerbitan jurnal
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BAB II
TATA CARA PENGAJUAN ARTIKEL

2.1 Sampul Muka

PENULISAN ARTIKEL

JUDUL ARTIKEL

OLEH
NAMA PENULIS ARTIKEL
NIDN

JURUSAN
FAKULTAS
UNIVERSITAS SAMUDRA
TAHUN
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2.2 Sistematika Penulisan Artikel
Jurnal Samudra diterbitkan oleh Universitas Samudra melalui Lembaga Penelitian,
Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra. Ketentuan
penulisan artikel adalah sebagai berikut :
1. Artikel yang ditulis untuk Jurnal Samudra meliputi kajian konseptual dan hasil
penelitian di bidang Sains, Teknik, Ekonomi, Pendidikan, Pertanian dan Hukum.
Naskah diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran 12 pts, dengan spasi At
least 12 pts, dicetak pada kertas kuarto (A4) dan diserahkan dalam bentuk print out
sebanyak 2 eksemplar beserta softcopy dalam CD ke alamat :
Redaksi Jurnal Samudra
Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat
dan Penjaminan Mutu
Universitas Samudra
Kampus Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa
Email : lppm_unsamlgs@yahoo.co.id
2. Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah
judul artikel. Jika penulis terdiri dari 4 orang atau lebih, yang dicantumkan di bawah
judul artikel adalah nama penulis utama, nama penulis lainnya diikuti dengan tempat/
lembaga bekerja. Penulis diwajibkan mencantumkan alamat email untuk
memudahkan komunikasi.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan format esai, disertai judul
pada masing–masing bagian artikel. Judul artikel dicetak dengan huruf besar rata
tengah (center) dengan ukuran 12 pts. Peringkat judul bagian (semua judul bagian
dan sub bagian) dicetak tebal dan tidak menggunakan angka/huruf.
4. Sistematika artikel kajian teoritik adalah:


Judul



Nama penulis (tanpa gelar akademik)



Abstrak (maksimum 150 kata)



Kata kunci



Pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan



Bahasan utama (dapat dibagi ke dalam beberapa sub-bagian)
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Simpulan



Ucapan terima kasih, jika diperlukan



Daftar rujukan (hanya memuat sumber yang dirujuk)

5. Sitematika artikel hasil penelitian eksperimental adalah :


Judul



Nama penulis (tanpa gelar akademik)



Abstrak (maksimum 150 kata)



Kata kunci



Pendahuluan yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka, dan tujuan
penelitian



Metode



Hasil dan Pembahasan



Simpulan



Ucapan terima kasih, jika diperlukan



Daftar rujukan (hanya memuat sumber yang dirujuk)

6. Rujukan yang diutamakan adalah sumber primer berupa laporan penelitian (termasuk
skripsi, tesis, disertasi) atau artikel penelitian dalam jurnal dan atau majalah ilmiah
terbaru.
7. Daftar Pustaka. Penulisan daftar pustaka terdiri dari nama penulis, tahun penerbitan,
judul artikel, nama kota dan institusi penerbitan. Daftar rujukan diurutkan sesuai
huruf pertama nama penulis (A-Z). Kata kedua dalam nama disepakati sebagai nama
keluarga. Semua pustaka yang dirujuk dalam teks harus dituliskan dalam daftar
rujukan. Contoh penulisan:
Buku:
Anderson, D.W., Vault, V.D. dan Dickson, C.E. 1999. Problems and Prospects for
the Decades Ahead: Competency Based Teacher Education, Berkeley:
McCutchan Publishing Co.
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Artikel dalam jurnal atau majalah:
Kansil, T. L. 2002. Orientasi Baru Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesional
dalam Memenuhi Kebutuhan Dunia Industri, Tanspor, XX (4) :57-61.
Tulisan/ berita dalam koran (tanpa nama pengarang):
Wanita Kelas bawah Lebih Mandiri., 1995, Jawa Pos, 22 April 1995, hal 3.
Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian:
Rinto, A, 2013. Metode Langsung Kalkulus Variasi dalam Teori Fungsional
Kerapatan untuk Memahami Elektron-Elektron Bloch pada Potensial Periodik
Semikonduktor, Universitas Gadjah Mada, Tesis.
Makalah seminar, lokakarya, penataran:
Waseso, M.G. 2001. Isi dan Format Jurnal Ilmiah. Makalah disajikan dalam Seminar
Lokakarya Penulisan Artikel dan Pengelolaan Jurnal Ilmiah, Universitas
Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 9 – 11 Agustus.
Internet (karya individual):
Hitchcock, S., Carr, L. & Hall, W. 1996. A Survey of STM Online Journals, 19901995:
The
Calm
before
the
Storm,
(online),
http://journal.ecs.soton.ac.uk/surhey/ survey.html, diakses 12 Juni 1996
Internet (artikel dalam jurnal online):
Kumaidi. 1998. Pengukuran Bekal Awal Belajar dan Pengembangan Tes. Jurnal Ilmu
Pendidikan. (online), Jilid 5, No.4, (http://www.malang.ac.id, diakses 20
Januari 2000)
8. Tata cara penyajian kutipan, rujukan, tabel dan gambar mengikuti ketentuan.
9. Semua naskah ditelaah secara anonim oleh mitra bestari (reviewers) yang ditunjuk
oleh penyunting menurut bidang kepakarannya. Penulis artikel diberi kesempatan
untuk melakukan perbaikan naskah atas dasar rekomendasi atau saran dari mitra
bestari atau penyunting. Kepastian pemuatan atau penolakan naskah akan
diberitahukan secara tertulis.
10. Segala sesuatu yang menyangkut perijinan pengutipan atau penggunaan software
komputer untuk pembuatan naskah atau hal lain yang terkait dengan HAKI yang
dilakukan oleh penulis artikel, berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul
karenanya, menjadi tanggung jawab penuh penulis artikel tersebut.
11. Artikel yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.
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