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1. JURNAL JIKOMSTIK merupakan forum komunikasi bagi dosen untuk menyebarluaskan 

hasil kajian pemikiran dan penelitian yang berhubungan dengan teknologi informasi, 

komunikasi dan komputer yang berbentuk kumpulan/akumulasi pengetahuan baru, 

pengamatan empirik atau hasil penelitian, dan pengembangan gagasan atau usulan baru 

2. Naskah diketik dengan komputer menggunakan Microsoft Word, di atas kertas ukuran 21 

cm x 29,7 cm (A4), margin atas bawah kanan kiri 3 cm, spasi 1, huruf Times New Roman 

ukuran font . 

3. Judul makalah maksimal dalam 15 kata dalam Bahasa Inggris atau 15 kata bahasa 

Indonesia Judul harus mencerminkan dengan tepat masalah yang dibahas di makalah, 

dengan menggunakan kata-kata yang ringkas, lugas, tepat, jelas dan mengandung unsur-

unsur yang akan dibahas.  

4. Bab ditulis dengan huruf kapital, left alignment menggunakan no Contoh :  I. 

PENDAHULUAN 

5. Subbab, subsub bab ditulis dengan huruf  Kapital pada awal kata, left alignment 

menggunakan no, dan tidak menggunakan numbering convension. Contoh : Rancangan 

Konseptual Model  

6. Penomoran dalam teks menggunakan anka arab jika memang urutannya diperlukan, jika 

tidak maka penomoran tidak diperlukan. Contoh : 

…sebagai berikut : (1) kesiapan dalam belajar, diharapkan terbangun melalui fitur 

ringkasan materi, materi, simulator, dan diskusi antar pemelajar melalui forum; (2) 

pencarian makna, akan di fasilitasi oleh adanya penyajian materi ajar yang komprehensif, 

peta konsep dan simulator interaktif serta diskusi antar pemelajar; (3) belajar yang 

bermakna, pada akhirnya diharapkan dapat diciptakan melalui repetisi berulang dan 

umpan balik, link ke sumber-sumber belajar yang relevan yang tersedia di internet, dan 

simulator interaktif serta diskusi antar pemelajar. 

7. Sistematika penulisan naskah, terdiri dari: 

a. Abstrak dan kata kunci 

Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dengan panjang masing-

masing 150 - 200 kata dan dicetak miring dengan Times New Roman 11 point diketik 

dengan jarak 1 spasi dan kata kunci maks 4 sampai 6 kata. Abstrak disusun dengan 

kalimat-kalimat ringkas,  jelas,  runtut, dan sistematis dan dapat menggambarkan apa 



dan mengapa penelitian dikerjakan, bagaimana dikerjakan, dan apa hasil penting yang 

dicapai dari penelitian. 

b. Pendahuluan 

Pendahuluan ditulis dengan Times New Roman 11 point. Pendahuluan menguraikan 

latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, batasan penelitian, metode yang 

digunakan dalam penelitian, hasil penelitian yang diperoleh sebelumnya, dan 

kontribusi yang diberikan dari makalah ini.  

Selain itu pendahuluan juga berisi tinjauan pustaka yang memuat uraian sistematis 

tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat 

kelebihan dan kelemahan yang mungkin ada pada penelitian terdahulu yang dapat 

dijadikan argumen bahwa penelitian yang akan dikerjakan ini bersifat 

menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu.  

Bagian ini juga memuat landasan teori berupa rangkuman teori-teori yang diambil 

dari pustaka yang mendukung penelitian, serta memuat penjelasan tentang konsep dan 

prinsip dasar yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan. Landasan teori dapat 

berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau tools yang langsung berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti. Sumber pustaka yang dirujuk pada bagian ini 

harus dicantumkan dalam kalimat/pernyataan yang diacu dan dalam Daftar Pustaka, 

misalnya [1]. 

Judul tabel ditulis dalam Times New Roman 11 point, ditempatkan di atas tabel, tanpa 

diakhiri tanda titik. Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali kalau tidak mungkin diketik 

dalam satu halaman. Pada halaman lanjutan tabel dicantumkan nomor tabel dan ditulis 

kata Lanjutan tanpa judul.  Bagan, grafik, peta, foto, semuanya disebut gambar. Judul 

gambar dalam Times New Roman 11 point, tepat di bawah gambar, tanpa diakhiri 

oleh tanda titik. Keterangan gambar dituliskan pada tempat yang kosong pada 

halaman yang sama. Skala dan satuan pada grafik harus dibuat sejelas mungkin. 

Setiap tabel dan gambar harus dirujuk dalam makalah. 

c. Metode Penelitian 

Bagian ini memuat penjelasan secara lengkap dan terinci tentang langkah-langkah 

yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini. Selain itu, langkah penelitian juga 

perlu ditunjukkan dalam bentuk diagram alir langkah penelitian atau framework 

secara lengkap dan terinci termasuk di dalamnya tercermin algoritma, rule, 



pemodelan-pemodelan, desain dan lain-lain yang terkait dengan aspek perancangan 

sistem. 

d. Hasil dan Pembahasan 

Bagian Hasil dan Pembahasan merupakan bagian yang memuat semua temuan ilmiah 

yang diperoleh sebagai data hasil penelitian. Bagian ini diharapkan memberikan 

penjelasan ilmiah yang secara logis dapat menerangkan alasan diperolehnya hasil-

hasil tersebut yang dideskripsikan secara jelas, lengkap, terinci, terpadu, sistematis, 

serta berkesinambungan. 

Pemakalah menyusun secara sistematis disertai argumentasi yang rasional tentang 

informasi ilmiah yang diperoleh dalam penelitian, terutama informasi yang relevan 

dengan masalah penelitian. Pembahasan terhadap hasil penelitian yang diperoleh 

dapat disajikan dalam bentuk uraian teoritik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

Dalam pelaksanaannya, bagian ini dapat digunakan untuk memperbandingkan hasil-

hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian yang sedang dilakukan terhadap 

hasil-hasil penelitian yang dilaporkan oleh peneliti terdahulu yang diacu pada 

penelitian ini. Secara ilmiah, hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian dapat 

berupa temuan baru atau perbaikan, penegasan, atau penolakan interpretasi suatu 

fenomena ilmiah dari peneliti sebelumnya 

Untuk memperjelas penyajian, hasil penelitian disajikan secara cermat agar mudah 

dipahami, misalnya dapat ditunjukkan dalam bentuk tabel, kurva, grafik, gambar, 

foto, atau bentuk lainnya sesuai keperluan secara lengkap dan jelas. Perlu diusahakan 

agar saat membaca hasil penelitian dalam format tersebut, pembaca tidak perlu 

mencari informasi terkait dari uraian dalam pembahasan. Akhir dari bagian ini 

memuat keterangan tentang kelebihan dan kelemahan sistem, yang dideskripsikan 

secara terinci. 

e. Kesimpulan  

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat, jelas, dan tepat tentang apa yang 

diperoleh, memuat keunggulan dan kelemahan, dapat dibuktikan, serta terkait 

langsung dengan tujuan penelitian. Uraian pada bagian ini harus merupakan 

pernyataan yang pernah dianalisis/dibahas pada bagian sebelumnya, bukan pernyataan 

yang sama sekali baru dan tidak pernah dibahas pada bagian sebelumnya, serta 

merupakan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Bagian ini tidak perlu ada 

uraian penjelasan lagi. 



8. Penulisan idenditas penulis pada halaman judul berisi nama (tanpa gelar), nama institusi, 

alamat institusi (dengan kode pos), nomor tlp institusi dan email penulis. ditulis diatas no 

halaman pada halaman judul. Contoh : 

 

*nama lengkap, Program Studi Sistem Informasi, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer 

Ambon,alamat   stikom Ambon, kode pos, no Telepon institusi, Email Penulis. 

 

9. Daftar Pustaka 

Daftar Pustaka hanya memuat pustaka yang benar-benar diacu dalam makalah ditulis 

Times New Roman 11 point, dan disusun sbb: 

1) Urutan Daftar Pustaka berdasarkan berdasarkanurutan kemunculan rujukan. 

2) Tulisan untuk suatu sumber pustaka diketik satu spasi. Jarak di antara sumber 

pustaka tetap dua spasi. 

3) Sumber refernsi dari Internet harus berasal dari artikel ilmiah-resmi. 

4) Setiap pustaka ditulis menurut: 

a) Buku: nama pengarang, tahun penerbitan, judul, edisi (jika perlu), jilid (jika 

perlu), nama penerbit, kota penerbit 

b) Majalah/Jurnal Ilmiah/Prosiding: nama penulis, tahun penerbitan, judul, 

nama majalah/jurnal ilmiah/prosiding, edisi (jika perlu), nama penerbit, kota 

penerbit 

c) Laporan Penelitian: nama peneliti, tahun, judul, jenis penelitian, nama 

lembaga, kota 

d) Internet: nama penulis, tanggal akses, judul artikel, alamat URL secara 

lengkap. Publikasi di web selain e-book, e-journal, dan e-proceeding tidak 

diperbolehkan untuk dijadikan rujukan penelitian ilmiah. 

10. Tabel dan gambar harus diberi identitas yang berupa nomor urut dan judul tabel atau 

gambar  yang sesuai dengan  isi tabel atau gambar, serta dilengkapi dengan sumber 

kutipan. 

11. Persamaan harus diberi nomor urut 

12. Daftar pustaka disusun menurut urutan kemunculan rujukan. Urutan dimulai dengan 

penulisan nama penulis, tahun, judul, penerbit, dan kota terbit. Penulisan nama penulis 

adalah nama keluarga diikuti nama kecil. Untuk kutipan dari internet berisi nama penulis, 

judul artikel, alamat website, dan tanggal akses. 

13. Untuk Tampilan layout menggunakan satu kolom. 
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