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Artikel harus asli dan belum pernah dimuat di media
penerbitan lain.
Judul :
Harus informatif dan menggambarkan isi
artikel, dengan jumlah kata tidak boleh lebih
dari 14 kata dalam Bahasa Indonesia dan 10
kata dalam Bahasa Inggris.
Huruf Besar pada Setiap Huruf Pertama Kata
(Capitalize Each Word)
Judul ditulis dengan font Arial, ukuran 12 dan
ditebalkan (bold), spasi 1,5.
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-penulis lainnya
dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama
naskah.
Abstrak berbahasa Inggris dan Indonesia, spasi 1,
terdiri atas 150-200 kata yang ditulis dalam satu
paragraf, dilanjutkan dengan kata kunci (keywords).
Keyword dalam bahasa Inggris, maksimal 3-5 kata
(hal ini berlaku untuk semua jenis tulisan). Ditulis
dengan huruf Arial, ukuran 10 pts, spasi 1.
Abstrak memuat latar belakang penulisan,
tujuan penulisan, pembahasan, dan kesimpulan.
Apabila merupakan hasil penelitian, harus memuat
metode dan hasil penelitian.
Artikel diketik dengan huruf Arial, ukuran 10 pts,
spasi 1,5, ukuran kertas A4, jumlah halaman
maksimal 20 halaman. Mir o r Margin Dalam 4 cm,
atas 4 cm, Luar 3 cm, bawah 3 cm. Tulisan dalam 2
kolom.
Isi artikel :
Mempunyai relevansi dengan kebutuhan
proses belajar mengajar di bidang ilmu
sains dan teknologi.
Berkaitan erat dan/atau sesuai dengan bidang
keilmuan yang selama ini dikuasai penulis,
baik yang berupa tulisan teoretis, metodologis,
ringkasan hasil penelitian maupun resensi buku
ilmiah.
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Memperhatikan objektivitas substansi dan
kaidah-kaidah keilmuan.
Sistematika penulisan hasil pemikiran adalah :
judul; nama penulis; abstrak; kata kunci;
pendahuluan (tanpa judul) yang berisi latar belakang
dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama
(dapat dibagi ke dalam beberapa sub-bagian);
penutup atau kesimpulan; daftar rujukan (hanya
memuat sumber-sumber yang dirujuk).
Sistematika penulisan hasil penelitian adalah : judul;
nama penulis; abstrak yang berisi tujuan, metode, dan
hasil penelitian; kata kunci; pendahuluan (tanpa
judul) yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan
pustaka, dan tujuan penelitian; metode; hasil;
pembahasan; kesimpulan dan saran; daftar rujukan
(hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk).
Teknik penulisan :
Di dalam penulisan artikel, hindari penggunaan
pengabjadan, atau penomoran seperti
1. ……………
2. ……………
Tetapi lebih baik ditulis sebagai berikut :
(1)……., (2)……., (3)………
Artikel ditulis dalam bentuk essay, sehingga
tidak ada format numeric ( atau abjad ) yang
memisahkan antar bab/bagian, atau pun untuk
menandai bab/bagian baru.
Bila ada tabel dan gambar/grafik, harus diacu
dalam pembahasan. Penulisan judul tabel,
gambar/grafik diletakkan diatas ( sebelum )
tabel, gambar/grafik.
Tabel dan gambar/grafik, dibuat sesederhana
mungkin, dikirim dalam file terpisah dari teks
inti, dalam format MS Word. Tabel terdiri atas
nomor tabel, judul tabel (di atas),
“catatan/ketentuan” bila diperlukan (di bagian
bawah tabel, untuk menjelaskan singkatansingkatan dalam tabel). Jangan menggunakan
fungsi pembuatan tabel secara otomatis dalam
MS Word, tetapi gunakanlah tab-delimited.
Gunakan hanya baris-baris horizontal, jangan
menggunakan garis vertical.

Gunakan running note, bukan footnote atau
end note; misalnya:
(DeFleur & Rokeach, 2005: 12; Kennedy,
1993: 145-149)
(Witt et al., 1994: 181)
(Bistrom dalam Lee Kaid, 2004: 442)
Daftar Pustaka menggunakan system “namatahun” (bukan acu-urut) dengan urutan sesuai
dengan urutan abjad family name (nama
belakang); missal:
Abolfotouh, M., Abuzeid, H., Badawi, I. &
Mahfouz, A. (1993) A method for
adjusting the international growth curves
for local use in the assessment of nutritional
status of Saudi pre-school children. Journal
of Egyht Pzablic Hecrhh A. Ysociution G8:
687-702.
Prins, D. (2000) Hukum Ketenagakerjaan
Indonesia, Jakarta: Citra Aditya Bhakti.
Stunberg, N. (2000) What is Trafficking in
Women and Children, Internasional
Organization Reports, USA Reports.
Ketentuan cara penulisan daftar pustaka
 Buku
Braden, Maria. (1996) Womens
Politicians and The Media. United States
of America: University Press of
Kentucky.
 Buku (edited)
Kreider, Jan F., ed. (1993) Handbook of
Heating,
Ventilation,
and
Air
Conditioning. Boca Raton: CRC.
 Chapter dalam buku Coffin, J.M. (1999)
Molecular Biology of HIV. Dalam: K.A.
Crandel I (ed.) The Evolution of Hill.
Baltimore: Johns Hopkins Press.
 Journal article
Davis, William D., Thomas Cleary,
Michelle Donnelly, and Samuel
Hellerman. (2003) Using Sensor Signals
to Analyze Fires. Fire Technology 39(4):
295-308.
 Thesis dan disertasi
Rachman, Ace Sriati. (2004) Konstruksi
Realitas Perempuan si Surat Kabar
Nasional: Suatu Analisis Framing Isu
Kesetaraan Jender pada Rubrik Swara
Harian Kompas dalam Perspektif





Konstruktivisme. Thesis: Universitas
Indonesia.
Website tanpa author
Encyclopedia Mythica. (2004) [Diakses
13 Mei 2004]. http://www.pantheon.org
Website dengan author
Helena, Marksted. (2004) Political
handbags. The Representation of Women
(A Case Study of the Websites and
Newspaper Coverage of the Women
Candidates in the Labour Party Deputy
Leadership Election). [Diakses 29 Maret
2010]. http://Ise.ac.uk.

10. Penulis
Nama penulis harus konsisten dalam bentuk
dan ejaannya, tidak perlu menyertakan gelar.
Bertanggung jawab terhadap keseluruhan isi
artikelnya.
Menyertakan Curriculum Vitae (CV)
Mencantumkan alamat lembaga atau alamat
pribadi penulis untuk berkorespondensi (nama
jalan, kota, kode pos, e-mail, telepon atau fax).
Mengirim tulisan yang sudah sesuai dengan
ketentuan gaya selingkung dalam jurnal ini
(pengacuan pustaka, penggunaan catatan kaki,
sistematika, ilustrasi, tabel, dan lain-lain).
Menyerahkan 2 copy print-out artikel (dalam
bahasa Indonesia atau Inggris) dan abstrak
(dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia),
disertai copy-nya dalam CD; diketik dengan
program MS Word, jenis huruf Arial,
diketik spasi 1,5 pada kertas A4, sepanjang
15-20 halaman.
Mengirimkan artikel ke Redaksi Jurnal
Rekayasa, Jl. Raya Telang PO BOX. 2
Kamal Bangkalan, atau e-mail ke alamat:
rekayasa@trunojoyo.ac.id
11. Redaksi:
Berhak mengedit artikel tanpa mengubah isi
dan pokok pikiran penulisnya.
Tidak akan mengembalikan artikel yang belum
layak muat.

