PETUNJUK PENULISAN NASKAH

ELECTRICIAN diterbitkan oleh Jurusan
Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas
Lampung. Jurnal ini terbit secara berkala
tiga kali dalam setahun yaitu bulan
Januari, Mei dan September.
Sidang
penyunting
ELECTRICIAN
menerima naskah artikel dalam bidang
kajian teknik elektro, dengan ketentuan
sebagai berikut:
1. Naskah merupakan tulisan hasil
penelitian
atau
tulisan
ulasan
(bahasan, kajian). Naskah hasil
penelitian
adalah
naskah
yang
melaporkan
hasil
penelitian,
sedangkan naskah ulasan adalah
naskah yang membahas hasil-hasil
penelitian,
mengkaji
teori,
atau
mencermati fenomena. Naskah ulasan
tidak hanya memaparkan informasi,
melainkan secara kritis mengolah,
mensintesis,
atau
mengevaluasi
informasi sehingga diperoleh makna
baru dari hasil-hasil penelitian atau
teori yang diulas.
2. Naskah dikirimkan ke alamat berikut:
Penyunting
Electrician
Jurnal
Rekayasa dan Teknologi Elektro
Jurusan Teknik Elektro FT Universitas
Lampung
Gedung - H Fakultas Teknik Unila
Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No. 1
Bandar Lampung 35145
Telp: 0721-7455795
Email: hbh_sitorus@unila.ac.id
Website: www.jurnal.ee.unila.ac.id
3. Naskah dapat ditulis dalam Bahasa
Indonesia atau Inggris. Naskah yang
ditulis dalam bahasa Indonesia,
abstrak dan kata kunci ditulis dalam
bahasa
Indonesia
dan
Inggris
sedangkan naskah yang ditulis dalam
bahasa Inggris, abstrak dan kata kunci
dalam bahasa Inggris saja.
4. Sistematika penulisan dan pembaban
mengikuti ciri penulisan artikel ilmiah.
misal: judul, nama penulis, alamat
penulis, abstrak bahasa Indonesia,
kata kunci, abstrak bahasa Inggris, key

words, pendahuluan, tinjauan pustaka,
pengujian dan simulasi, pembahasan,
kesimpulan, dan daftar pustaka.
(hendaklah tidak memuat tulisan
dengan bentuk pembaban mirip
penulisan
skripsi,
dengan
mencantumkan
kerangka
teori,
pernyataan
masalah,
kegunaan
penelitian, saran tindak lanjut dan
sejenisnya).
5. Judul artikel baku dan lugas, tidak
lebih dari 14 kata dalam tulisan bahasa
Indonesia atau 10 kata dalam bahasa
Inggris.
6. Penulisan nama penulis tanpa gelar
akademis atau indikasi jabatan atau
kepangkatan dengan mencantumkan
alamat institusi tempat penulis bekerja
yang ditulis secara jelas dan lengkap
(termasuk alamat e-mail).
7. Abstrak ditulis secara gamblang, utuh,
dan lengkap menggambarkan esensi
isi
keseluruhan
tulisan
(bukan
ringkasan yang terdiri dari beberapa
paragraf).
8. Cara
pengacuan
pustaka
menggunakan nomor urut dalam daftar
pustaka.
9. Penulisan
daftar
pustaka
menggunakan nomor dan mengikuti
aturan penulisan sebagai berikut:
Jurnal : nama, tahun, judul artikel,
penerbit, volume, nomor , halaman.
[1] Grupta, B.R. and Thapar B., 1980,
“Impulse impedance of grounding
grids”, IEEE Trans. Power Appar.
And Syst., PAS-99, pp. 1652-1660
Buku: nama, tahun, judul, buku,
penerbit
[2] Tobing, L. Bonggas. 2003.”Dasar
Teknik
Pengujian
Tegangan
Tinggi”, PT Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta.
10. Naskah diketik menggunakan huruf
times new roman 12, 2(dua) kolom dan
spasi 1 menggunakan
kertas A4
dengan batas kiri 3 cm, batas kanan 2
cm, batas atas 2,5 cm dan batas
bawah 2,5 cm.

11. Jumlah halaman naskah tidak melebihi
15 halaman (termasuk daftar pustaka,
gambar, tabel dll.)
12. Satuan yang digunakan adalah
standar
internasional (SI). Apabila
satuan lain harus digunakan maka
harus menuliskan juga dalam satuan
SI.
13. Apabila ada persamaan matematis,
dituliskan
dengan
menggunakan
”Equation Editor” yang ada pada
program Ms Word. Setiap persamaan
dilengkapi dengan nomor persamaan
dengan penulisan nomor dituliskan
rata kanan mengikuti tata letak teks.
14. Apabila naskah mengandung gambar,
diagram, grafik dan tabel, semuanya
harus berada dalam teks naskah, baik
dalam versi cetak (hard copy) maupun
dalam versi data digital (soft copy).
Keterangan gambar diletakkan di
bawah gambar dengan penomoran:
gambar 1, gambar 2, gambar 3 dst.
Keterangan tabel berada di atas tabel
dengan penomoran tabel 1, tabel 2,
tabel 3 dst.
15. Naskah belum pernah dipublikasikan
oleh media cetak dan penerbit lain
(surat pernyataan dilampirkan pada
saat pengiriman naskah). Surat
pernyataan berisi:
a. Saya menyatakan bahwa naskah
yang saya kirim berjudul....(judul)....adalah benar-benar hasil
tulisan saya dan belum pernah
dimuat atau diterbitkan oleh
penerbit lain.
b. Saya memberikan hak terbit
sepenuhnya kepada Electrician
Jurnal Rekayasa dan Teknologi
Elektro
untuk
menerbitkan,
mencetak atau cetak ulang,
menerjemahkan ke dalam bahasa
lain dan mendistribusikan naskah
ini, baik secara tercetak maupun
dalam bentuk data digital.
Penulis
:
Tanda Tangan
_____________________
Nama :
Tangal :
16. Naskah diterima selambat-lambatnya:

Minggu pertama Oktober : edisi Januari
Minggu pertama Pebruari : edisi Mei
Minggu pertama Juni
:
edisi
September
17. Naskah diterima dalam bentuk tercetak
(hard copy) sebanyak 3 eksemplar,
dikirimkan
ke
alamat
sidang
penyunting atau bentuk data digital
(soft copy) ke alamat e-mail sidang
penyunting. Naskah yang telah
diperiksa penelaah ahli akan kirimkan
kepada penulis selambat-lambatnya 1
bulan dari waktu pemasukan naskah.
Penulis
mengembalikan
hasil
perbaikan
selambat-lambatnya
2
minggu setelah menerima naskah
terperiksa penelaah ahli. Setelah rapat
sidang penyunting memutuskan dan
mengumumkan naskah yang diterima,
penulis mengirimkan naskah hasil
perbaikan dalam betuk data digital
(soft copy) ke alamat e-mail sidang
penyunting dan menyetorkan biaya
pendaftaran.
Setiap artikel yang diterima untuk
dipublikasikan dalam ELECTRICIAN akan
dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp.
150.000.- per artikel (termasuk biaya
langganan 2 nomor selama setahun),
dikirimkan ke rekening : FX Arinto
Setyawan, Bank Mandiri, No. Rek.
1140004316306.
Penulis yang artikelnya diterima akan
menerima artikel dalam bentuk cetak
lepas sebanyak 2 eksemplar.

