PEDOMAN PENULISAN JURNAL


Maksud dan Tujuan
Jurnal ARSITRON diterbitkan oleh Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Budi Luhur
untuk media penyebarluasan hasil penelitian yang dilakukan para peneliti di lingkungan Universitas
Budi Luhur maupun dari lembaga lain.


Ruang Lingkup
Jurnal ini memuat tulisan hasil penelitian dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan
ilmu Teknik yang menunjang pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pembangunan Nasional.


Bahasa
Tulisan yang dimuat dalam jurnal ini menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris yang baku dan baik.
Penggunaan istilah hendaknya menggunakan pedoman dari lembaga Pembinaan Bahasa.


Bentuk Naskah
Naskah diketik pada kertas ukuran A4 putih pada satu permukaan dengan jarak 1 spasi. Tulisan
mempunyai jarak 2,5cm untuk semua margin. Panjang naskah antara 3000-6000 kata atau tidak lebih
dari 20 halaman dan sekurang-kurangnya 6 halaman termasuk gambar dan tabel. Tulisan menggunakan
jenis font Times New Roman ukuran 10.


Naskah
Judul karangan berupa suatu ungkapan dalam bentuk kalimat pendek mencerminkan isi dari karangan.
Nama penulis tanpa gelar, nama lembaga/Instansi pengarang harus jelas dicantumkan pada halaman
pertama. Bila Penulis lebih dari satu orang, maka perlu diurutkan sesuai dengan kode etik
penulisan.Abstrak (100-150 kata) dalam bahasa Inggris berisi tujuan, metode dan hasil penelitian; Kata
kunci (Key Words) minimal 3 (tiga) kata yang berkaitan dengan topik; Judul dan identitas penulis dibuat
dalam layout satu kolom. Bagian utama naskah disajikan dalam layout dua kolom, dengan lebar setiap
kolom 7 cm, dan jarak antar-kolom 1,5 cm.


Tabel dan Gambar
Tabel dan gambar diberi judul yang singkat dan jelas maksudnya. Judul tabel berada diatas, sedangkan
judul pada gambar berada dibawah. Setiap tabel dan gambar diberi nomor urut (1,2,… dst). Semua
bagian naskah, di dalam alinea pembahasan, tabel-tabel, dan juga grafik-grafik, harus dibuat dalam
mode hitam-putih (bukan color maupun grayscale). Jika diperlukan, gambar citra dapat disajikan secara
grayscale, tetapi bukan color.


Daftar Pustaka
Penulisan daftar pustaka disusun menurut abjad nama penulis dan diketik 1 spasi untuk setiap pustaka
dan berjarak 1 spasi untuk pustaka yang satu dengan yang lain.


Alamat Redaksi
Naskah dikirim dalam bentuk Word Document file melalui e-mail ke: indra.riyanto@budiluhur.ac.id
dengan subject “Pengiriman Naskah Arsitron” untuk dilakukan penilaian oleh Mitra Bestari

