
PEDOMAN BAGI PENULIS NASKAH 


Naskah yang dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan dalam Buletin Agronomi adalah 
tulisan yang belum pemah diterbitkan sebelumnya pada buletin atau jumallainnya. 

Naskah merupakan laporan penelitian, analisis kebijaksanaan atau opini yang berhubungan 
dengan budidaya tanaman dalam arti luas. Naskah diterbitkan setelah ditelaah dan disetujui oleh 
Dewan Redaksi. Informasi tentang alat atau bahan, teknik pengamatan atau penelitian diterima 
sebagai Catatan (Note). 

Naskah yang merupakan hasil penelitian ditulis dengan susunan sebagai berikut: judul, nama 
penulis, institusi penulis, ringkasan, pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, 
kesimpulan, ueapan terima kasih (bila perlu) dan daftar pustaka. 

Ringkasan ditulis padat dan jelas dengan berisi mengenai alasan dilakukannya penelitian, 
tujuan, metode,hasil dan kesimpulan. Ringkasan ditulis dengan tidak melebihi 300 kata. Naskah 
yang ditulis dalam bahasa Indonesia disertai ringkasan dalam bahasa Inggris, dan demikian pula 
sebaliknya. 

Rujukan pustaka dalam teks menggunakan sistem penulis dan tahun (bukan nomor urut 
rujukan dalam daftar pustaka). Daftar pustaka disusun menurut abjad berdasarkan penulisnya. Nama 
majalahljurnal disingkat menurut cara yang lazim berlaku. 

Nama latin binomial atau trinomial suatu organisme ditulis beserta author pada penggunaan 
pertama dalam ringkasan dan teks. Demikian pula nama kimia suatu senyawa ditulis lengkap pada 
penggunaan pertama dalam ringkasan dan teks, setelah itu nama umum atau nama generik dapat 
dipergunakan. 

Naskah diketik pada kertas ukuran kuarto (21.5 em x 28.0 em), dengan ketikan satu spasi. 
Jarak ketikan dari tepi kertas bagian kiri, atas, kanan, bawah masing~masing 3 cm. Naskah yang 
ditulis dalam Bahasa Indonesia disertai judul tulisan, abstrak, nama tabel atau gambar dan segenap 
keterangannya dalam bahasa Inggris. Bentuk umum naskah dapat dilihat pada Buletin Agronomi 
edisi terakhir. 

Naskah dikirimkan rangkap dua. Bila naskah diketik dengan Word processor untuk sistem 
IBM compatible seperti wordstar versi 6 ke atas atau Wordferfeet versi 5.1 ke atas, naskah dikirim 
beserta disket yang berisi naskah. File grafik hendaknya disimpan dalam format HPGL. 
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