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Pedoman Penulisan Naskah
❖ Kategori naskah ilmiah hasil riset/penelitian, kritik, ulasan/apresiasi, essay.
❖ Naskah dituliskan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris diketik pada kertas
ukuran A4. Spasi 1,5 dengan batasan margin atas, kiri, kanan dan bawah 3 cm dan gutter
1 cm, format mirror margin. Panjang naskah/artikel maksimum 15 halaman termasuk
Daftar Pustaka. Huruf Times New Roman, ukuran font 10, huruf tegak.
❖ Judul singkat, jelas, ditulis format font 11, huruf tegak, cetak tebal, huruf capital, mode
centre line.
❖ Nama Penulis naskah ditulis lengkap tanpa mencantumkan gelar, dibawah nama penulis
dicantumkan institusi asal penulis.
❖ Isi naskah berperspektif atau bertema Arsitektur atau Perencanaan Kota. Naskah asli
bukan duplikasi ataupun pernah dipublikasikan di media cetak manapun.
❖ Sistematika naskah
➢ Judul
➢ Nama dan asal institut penulis
➢ Abstrak, setara 500 kata, 1 spasi, ditulis 1 kolom, meliputi latar belakang, pendekatan,
metode riset, hasil, temuan, manfaat secara umum dan keywords (kata kunci).
➢ Isi naskah, 1,5 spasi, ditulis 2 kolom, sesuai dengan kategori tulisan (hasil riset /
penelitia atau essay bebas). Setidak-tidaknya mengandung bagian Pendahuluan,
Pembahasan serta Penutup / Kesimpulan / Saran.
➢ Daftar Pustaka
❖ Gambar, grafik, tabel, foto harus disajikan dengan jelas. Format Foto Digital minimum
VGA dalam File JPG. Keterangan gambar dll ditulis dalam format font lebih kecil dari
format font tulisan isi.
❖ Catatan (Footnote dan Endnote) berisi catatan penjelas bukan daftar asal kutipan.
❖ Daftar pustaka diketik 1 spasi. Jarak antar judul 2 spasi dan dituliskan berurutan menurut
abjad (alphabetical). Judul pustaka di tulis miring (italic)
❖ Ketentuan lain yang kurang jelas dapat menghubungi redaksi.
❖ Naskah diserahkan dalam bentuk soft copy dan 1 (satu) eksemplar hard copy
(cetakan/print out)
❖ Redaksi berhak untuk menyunting ataupun menolak naskah yang diterima. Redaksi akan
mengembalikan naskah yang tidak memenuhi kriteria untuk dapat diperbaiki dan dapat
diajukan kembali ke redaksi untuk penerbitan berikutnya.

Penerbit / Alamat Redaksi
Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Sam Ratulangi
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