PETUNJUK PENULISAN PAPER
JURNAL ILMIAH KOMPUTA
1. Paper-paper yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA)
meliputi topik seputar Ilmu Komputer, Informatika dan Teknologi Informasi.
2. Paper dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, berupa hasil penelitian yang
belum pernah atau tidak sedang dalam proses untuk diterbitkan pada media lainnya.
3. Redaksi berhak melakukan editing tanpa merubah isi dan makna tulisan. Apabila pada waktu
editing terdapat ketidakjelasan isi dan makna pada tulisan, maka tulisan akan dikembalikan
kepada penulis untuk diperbaiki. Penulis diberi waktu 1 minggu untuk mengembalikan paper
tersebut kepada Redaksi.
4. Paper diketik dengan menggunakan program Microsoft Word, dengan format .doc.
Diserahkan dalam bentuk softcopy kepada Redaksi Jurnal Ilmiah KOMPUTA sesuai dengan
batas waktu yang tertera pada situs Jurnal Ilmiah KOMPUTA pada alamat:
http://komputa.if.unikom.ac.id/.
5. Ketentuan standard pengetikan paper (soft template dapat download dari situs KOMPUTA) :
a. Ukuran Kertas: A4 (21 x 29.69 cm) Margin (Kiri : 3 cm, Atas : 3 cm, Kanan : 3 cm,
Bawah 3 cm), sebanyak 8 – 10 halaman (Usahakan jumlah halaman GENAP)
b. Penulisan judul maks.3 baris, dengan ukuran font 14 Times New Roman - Rata
Tengah.
c. Penulisan Penulis diurutkan berdasar kontribusi terbesar terhadap penelitian yang
dilakukan. Ditulis dengan font Times New roman Ukuran 12.
d. Penulisan institusi, alamat lengkap institusi dan email, ditulis dengan font times new
roman ukuran 12.
e. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia (jika paper berbahasa indonesia) atau bahasa
inggris (jika paper berbahasa inggris) sebanyak 150 – 200 kata.
f. Pengaturan Isi Paper :
 Bab ditulis KAPITAL dengan fot times new roman ukuran 12, dicetak tebal.
 Subbab ditulis dengan font times new roman ukuran 10, dicetak tebal.
 Untuk isi paper ditulis dengan jenis huruf Times New Roman, ukuran 10 pt –
Justify, 2 kolom (dengan kolom antara 1 cm)
 Alenia baru 0.5 cm dari batas kiri halaman
g. Penggunaan daftar/list dapat menggunakan sistem bullet ataupun numbering
disesuaikan dengan bentuk daftar.
a.
b.

Ini isi ordered list yang pertama.
Ini isi ordered list yang kedua




Ini isi unordered list yang pertama.
Ini isi unordered list yang kedua.

h. Jarak ketikan 1 spasi (single)
i. Penggunaan istilah asing yang belum lazim digunakan dalam bahasa Indonesia
(dicetak miring)
j. Nomor Tabel dan nomor Gambar masing-masing dimulai dari 1(satu) dengan ukuran
11 pt.
 Penulisan gambar diletakkan di bawah tengah gambar
 Penulisan tabel diletakkan di atas tengah tabel
6. Sistematika Penulisan Paper
Adapun kerangka penulisan paper pada Junal Ilmiah KOMPUTA adalah sebagai berikut :

Kerangka Penulisan Paper JOMPUTA
1. PENDAHULUAN
Isi pendahuluan mencakup latar belakang dan tujuan penelitian yang diangkat
pada paper ini. Judul bab ini dibuat seragam: PENDAHULUAN.
2. ISI MAKALAH
Pada bagian ini, judul bab dan sub-bab bisa menyesuaikan kondisi masingmasing penelitian, dalam artian jumlah bab dan sub-bab dapat bervariasi antara
paper yang satu dengan paper yang lain.
Bagian ini dapat berisikan Tinjauan Pustaka, Metode, Pembahasan, serta Hasil
dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pastikan struktur yang digunakan
TIDAK menggunakan struktur yang lazim digunakan pada skripsi/thesis,
misalkan Rumusan Masalah, Batasan Masalah, dan lain sebagainya.
3. PENUTUP
Pada bagian ini, nomor bab penutup akan menyesuaikan seberapa jumlah bab
pada bagian isi penelitian. Penutup berisikan kesimpulan penelitian, serta saran
pengembangan untuk penelitian selanjutnya.
UCAPAN TERIMA KASIH
Bagian ini boleh digunakan, boleh juga dihilangkan (opsional). Ucapan terima
kasih hanya ditujukan pada pihak-pihak yang membantu secara langsung
penelitian yang dilakukan, misal: penyandang dana atau pakar dilibatkan.
Ucapan terima kasih tidak ditujukan untuk pejabat struktural, misalkan Ketua
Jurusan, Dekan, ataupun Rektor.
DAFTAR PUSTAKA
Daftar Pustaka atau References diurutkan sesuai dengan urutan kemunculan
kutipannya pada tulisan, dan diberi nomor urut mulai dari [1] :
1. Untuk Buku, harus mencatumkan: nama pengarang, judul buku (cetak
miring), lokasi (bila ada), nama penerbit, halaman acuan (bila ada) dan tahun
terbit.
2. Untuk artikel yang dimuat dalam jurnal harus mencantumkan: nama
pengarang, judul artikel (diapit dengan petik dua), judul jurnal (cetak
miring), volume, nomor, halaman acuan (bila ada) dan tahun terbit.
3. Refrensi dapat juga berupa website dengan mencatumkan alamat situs yang
akses
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Compiler,” Computer, vol. 33, no. 4, pp. 62-69, 2000.
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17 Maret 2011 19.30
7. Untuk keperluan editorial dan optimalisasi kualitas pencetakan, jika naskah memuat gambar,
grafik, flowchart, dsb. harus menyertakan gambar asli dalam bentuk file terpisah dari file
naskah tulisan. Gunakan format JPEG/GIF/TIFF (untuk gambar/foto digital/hasil scan), atau
dalam format Microsoft Visio atau Rational Rose (untuk chart/diagram).

