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1. Pendahuluan
Jurnal ilmiah merupakan sarana yang efektif untuk mempublikasikan artikel
ilmiah kepada kalangan yang lebih luas. Agar jurnal ilmiah dapat diterima, maka aspirasi
wawasan dan gaya selingkung harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Artikel
yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal ilmiah, selain ditulis dengan tata cara ilmiah,
juga harus mengikuti pedoman yang dipersyaratkan oleh jurnal ilmiah yang dituju. Agar
artikel yang akan dikirimkan sesuai kriteria dan diterima jurnal, setidaknya harus
memenuhi tiga unsur yaitu kesesuaian bidang ilmu, tata bahasa yang baku, serta gaya
khusus (gaya selingkung) yang dipersyaratkan oleh jurnal dimana artikel akan dikirim.
Gaya selingkung sebuah jurnal ilmiah umumnya dinyatakan dalam lembar gaya atau
diinformasikan melalui petunjuk bagi penulis.
Jurnal-jurnal yang ada di lingkungan Universitas Sahid Jakarta merupakan salah
satu wadah publikasi yang diperuntukkan bagi dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK
untuk dapat mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik nasional
maupun internasional.
2. Ketentuan Umum
 Naskah yang dikirim belum pernah diterbitkan, asli dan relevan dengan topic
 Bentuk naskah dapat berupa artikel hasil penelitian atau ulasan ilmiah
 Naskah diketik dalam program Ms. Word
 Naskah dalam bentuk file diunggah ke http://jurnal.usahid.ac.id/
 Naskah yang masuk akan melalui penilaian awal oleh editor dan diulas lebih
lanjut oleh reviewer
3. Bahasa
Artikel yang akan dimuat menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
dengan mengacu pada kaidah ejaan yang disempurnakan. Abstrak menggunakan
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Adapun aturan kebahasaan mengacu pada:
 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009
mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan
 KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
(http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php)
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4. Sistematika Penulisan
Sistematika dasar penulisan artikel yang telah disesuaikan dengan standar
kebutuhan pengelolaan jurnal di lingkungan Universitas Sahid Jakarta adalah sebagai
berikut:
 Maksimum berjumlah 15 halaman
 Jenis huruf Times New Roman, ukuran 12pt dengan jarak baris 1 spasi dan rata
kiri kanan (justify); kecuali beberapa bagian yang telah ditetapkan dengan font
yang berbeda
 Ukuran kertas A-4 dengan margin Atas : 3 cm; Kiri : 3 cm; Bawah : 3 cm;
Kanan : 3 cm
 Mengikuti sistematika sesuai dengan template penulisan artikel jurnal
Universitas Sahid Jakarta
 Penulis wajib menggunakan template jurnal Usahid yang tersedia untuk
memudahkan pengaturan layout artikel yang ditulis.
Struktur artikel ilmiah hasil penelitian terdiri atas 12 bagian utama yaitu:
1. Judul
2. Nama Penulis
3. Nama Institusi
4. Email Korespondensi
5. Abstrak
6. Kata Kunci
7. Pendahuluan
8. Metode Penelitian
9. Hasil Penelitian dan Pembahasan
10. Kesimpulan dan Saran
11. Ucapan terima kasih apabila ada
12. Daftar pustaka

5. Nama-nama Jurnal di Lingkungan Universitas Sahid
a. Nama Jurnal
Nomor E-ISSN
Penerbit
Ruang Lingkup

Jadwal Terbit
URL

: Jurnal Industri Pariwisata
: 2620-9322
: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(LPPM)
: Wisata Kuliner dan Belanja, Warisan Budaya, Sejarah
dan Religi, Wisata Bahari, Eco-wisata, Wisata
Petualangan, Wisata Pedesaan, MICE, Wisata Halal
: Januari & Juli
: http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/pariwisata
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b. Nama Jurnal
Nomor E-ISSN
Penerbit
Ruang Lingkup

Jadwal Terbit
URL
c. Nama Jurnal
Nomor E-ISSN
Penerbit
Ruang Lingkup

Jadwal Terbit
URL
d. Nama Jurnal
Nomor E-ISSN
Penerbit
Ruang Lingkup

Jadwal Terbit
URL
e. Nama Jurnal
Nomor E-ISSN
Penerbit
Ruang Lingkup

Jadwal Terbit
URL
f. Nama Jurnal
Nomor E-ISSN
Penerbit
Ruang Lingkup
Jadwal Terbit
URL

: Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan
: 2620-942X
: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(LPPM)
: Bidang aplikasi dan pengembangan game, Bidang desain
produk, Bidang fesyen, Bidang film, Bidang animasi
video, Bidang Kerajinan tangan, Bidang kuliner, Bidang
musik, Bidang seni pertunjukan, Bidang seni rupa,
Bidang televisi/radio
: Juni & Desember
: http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/kewirausahaan
:
:
:
:

SUPREMASI Jurnal Hukum
2621-7007
Fakultas Hukum
Hukum Ekonomi dan Bisnis, Hukum Acara, Coorporate
Crime, Hukum Bisnis Internasional dan kebijakankebijakan terkait praktik ekonomi dan bisnis
: April & Oktober
: http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum
:
:
:
:

The Source (Jurnal Ilmu Komunikasi)
2621-2242
FIKOM
Komunikasi
Pemasaran,
Komunikasi
Sosial
Pembangunan, Komunikasi Multi Kultural, Komunikasi
Massa, Komunikasi Kehumasan
: Januari & Juli
: http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/ilmu_komunikasi
: Jurnal Teknologi Pangan dan Kesehatan (Journal
Technology of Food and Health)
: 2620-7753
: FATEPAKES
: Teknologi Pangan (Rekayasam Kimia, Biokimia,
Mikrobiologi pangan) dan Gizi (Gizi kilnis, Gizi
masyarakat, Food service)
: Februari & Agustus
: http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/teknologi_pangan
: Sustainable Environmental and Optimizing Industry
Journal
: 2621-5586
: Fakultas Teknik
: Urban Planning, Wastewater Treatment, Biophysics,
Industrial Engineering
: Maret & September
: http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/tekno
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g. Nama Jurnal
Nomor E-ISSN
Penerbit
Ruang Lingkup

:
:
:
:

Management & Accounting Expose
2620-9314
Fakultas Ekonomi
Manajemen Pemasaran, Manajemen Sumber Daya
Manusia, Manajemen Keuangan. Akuntansi Perilaku,
Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, Akuntansi
Sektor Publik
: Mei & November
: http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/accounting

Jadwal Terbit
URL

Template Penulisan Artikel:

JUDUL HURUF TIMES NEWS ROMAN UKURAN 14PT BOLD
KAPITAL POSISI CENTER SPASI SINGLE
(Maksimal 12 kata diluar kata sambung)
Nama penulis1, Nama penulis2, Nama penulis3 (tanpa gelar, ukuran huruf 12pt)
1

Nama institusi, kota (ukuran huruf 11pt italic)
Nama institusi, kota (ukuran huruf 11pt italic)
3
Nama institusi, kota (ukuran huruf 11pt italic)
Email Korespondensi
2

ABSTRAK (Times News Roman, 12pt)
Naskah ditulis dalam format MS Word. Ukuran kertas A4, dengan margin: kiri 3 cm, kanan 3 cm,
atas 3 cm dan bawah 3 cm, spasi 1. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia, ukuran huruf 11pt,
Times News Roman. Abstrak merupakan ringkasan yang meliputi latar belakang, tujuan, metode,
hasil dan kesimpulan dalam bentuk singkat dan jelas. Jumlah kata dalam abstrak tidak lebih dari
250 kata.
Kata Kunci: Huruf Times News Roman, Ukuran 10 pt dan tidak lebih dari 5 kata kunci
(Sebaiknya kata kunci bukan berasal dari judul)
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ABSTRACT (Times News Roman, 12pt, Italic )
Manuscript should be written in MS Word file. Use the A4 paper with the left and top margin 3.5
cm and 2.5 cm for right and bottom margin, single space. Abstract should be written both in
English, font 11pt, Times New Roman, for English typed Italic. Abstract is a summary that
includes the background, objectives, methods, results and conclusion in a clear and concise form.
Word count for abstract should be no more than 250 words.
Keywords: Font type Times News Roman, size 10pt and number of keywords not more than 5
keywords (We recommend that keywords not come from titles)

PENDAHULUAN
Bab pada pendahuluan berisi latar belakang permasalahan, identifikasi
permasalahan, tujuan yang ingin dicapai didukung oleh tinjauan literature maksimum 1
halaman.

METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, mulai dari
populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, sumber dan metode pengumpulan data,
operasionalisasi variabel dan metode analisis data. Untuk artikel yang bukan berupa hasil
penelitian maka dapat berisi tentang penjelasan mengenai subyek yang menjadi fokus
pembahasan (misal fenomena media sosial dalam perilaku konsumen di Indonesia) serta
langkah yang diusulkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang hasil analisis data dalam menjawab permasalahan penelitian
atau hasil pemecahan masalah yang diharapkan oleh penulis untuk artikel yang bukan
berupa hasil penelitian. Bagian ini menjelaskan bagaimana temuan tersebut diperoleh
seperti hasil analisis data penelitian, deskripsi statistika untuk subyek dan obyek
penelitian, pengujian model penelitian ataupun pembuktian hipotesis (jika ada).
Sementara pembahasan berisi tentang penjelasan yang mendukung hasil penelitian atau
hasil pemecahan masalah yang diharapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini menyimpulkan artikel secara menyeluruh serta implikasi dari hasil penelitian
atau hasil pemecahan masalah. Implikasi penelitian dapat berupa implikasi teori dan
implikasi manajerial. Saran untuk penelitian yang akan datang dapat dikemukakan oleh
penulis pada bab ini.
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UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang dituju (apabila ada dan signifikan yang
terkait dengan penelitian).

DAFTAR PUSTAKA
Pustaka harus ditulis dengan sistem Harvard Style. Dengan penulisan nama pengarang
dan tahun pada teks (Nama, tahun). Semua yang tertera dalam daftar pustaka harus
dirujuk dalam teks. Berikut ini adalah contoh penulisan daftar pustaka berupa artikel
dalam jurnal publikasi, buku, artikel dari konferensi ilmiah/prosiding,
disertasi/tesis/skripsi dan website.

FORMAT PENULISAN REFERENSI
Artikel dalam Jurnal Publikasi
Chen, I.J. and Popovich, K., 2003. Understanding customer relationship management
(CRM) People, process and technology. Business process management journal,
9(5), pp.672-688.
Buku
Brown, S.A. and Coopers, P.W., 1999. Customer relationship management: A strategic
imperative in the world of e-business. John Wiley & Sons, Inc..
Artikel dari konferensi ilmiah/prosiding
Venkatapathy, R., 1992. Entrepreneurial attitude orientation among first and second
generation entrepreneurs.Paper presented to the nation workshop on Management
Research Development held under the avshpiees of the association of Indian
management school, Indira Gandhi Institute for development research.
Disertasi/tesis/skripsi
Kang, M., 2009. Retail therapy: a qualitative investigation and scale development.
Dissertation, Faculty of The Graduate School of The University of Minnesota
Website / laman
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2003. Panduan Penulisan Manajemen Ilmiah
[Online] (diupdate 16 Jan 2005) Tersedia di: http://www.perpusnas.go.id/we/article
[Diakses pada tanggal 10 April 2011].
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KETERANGAN LAIN:
 Penulisan Kutipan
Kutipan dalam teks ditulis di antara kurung buka dan kurung tutup yang menyebutkan
nama akhir penulis, dipisahkan dengan koma, dan nomor halaman jika dipandang perlu.
Contoh:
- Satu sumber kutipan dengan satu penulis (Dickson., 2005).
- Satu sumber kutipan dengan dua penulis (Antoncic dan Hisrich., 2001).
- Satu sumber kutipan dengan lebih dari dua penulis (Case et al., 2004).
- Dua sumber kutipan dengan penulis yang berbeda (Verheul, Van Stel dan Thurik
2006; Aaltio etal, .2008; Carrier et al., 2008).).
- Dua sumber kutipan dengan penulis yang sama (Miller., 2003., 2008). Jika tahun
publikasi sama (Darke dan Freedman., 1997a., 1997b)
 Penulisan Tabel
Tabel harus diberi nomor dan judul sesuai urutan dalam naskah (Tabel 1. Koefisien
Regresi) dan diletakkan pada posisi tengah (centered). Huruf pada judul tabel
menggunakan Times New Roman 11pt 1 spasi, Bold sedangkan untuk sumber
menggunakan 10pt, rata kiri. Apabila judul tabel terdiri dari dua baris maka
menggunakan 1 spasi.
Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Ganda
Model
Constant
Achievement
Innovation
Self_esteem
Internal_loc
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Unstandardized
Coefficient
B
Std. Error
1,788
0,125
0,155
0,024
0,152
0,015
0,171
0,018
0,194
0,020

Standardized
Coefficient
Beta
0,244
0,339
0,380
0,294

t

Sig.

14,327
6,480
10,211
9,402
9,700

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

 Ilustrasi dan Foto/Gambar
Foto dan gambar-gambar tidak boleh melebihi 30% dari isi naskah dan diletakkan
berdekatan dengan pembahasan yang berkaitan dengan dan dirujuk oleh gambar atau
foto tersebut. Semua foto dan gambar diberi nomor sesuai urutan (Gambar1., dst) dan
diletakkan pada posisi bawah tengah (centered). Gambar atau ilustrasi harus jelas dan
mudah dibaca dan dilengkapi dengan sumber. Huruf pada judul gambar menggunakan
Times New Roman 11pt 1 spasi, Bold sedangkan untuk sumber menggunakan 10pt.
Apabila judul gambar terdiri dari dua baris maka menggunakan 1 spasi.
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Gambar 1. Model Perilaku Konsumen (11pt)
Sumber: Kotler & Keller (2006: 174) (10pt)

 Penomoran
Penomoran sub-judul tidak menggunakan angka atau nomor, akan tetapi menggunakan
huruf yang berbeda seperti contoh di bawah ini:
METODE PENELITIAN (HURUF KAPITAL SEMUA, BOLD, RATA TEPI KIRI)
Populasi dan Sampel Penelitian (Huruf Kapital Kecil, BOLD, Rata Tepi Kiri dan
Kanan)
Metode Pengambilan Sampel (Huruf Kapital Kecil, Bold Italic, Rata Tepi Kiri)

BIODATA
Tuliskan biodata singkat penulis maksimal 300 kata, huruf Huruf Times News Roman,
Ukuran 12pt (Disarankan untuk menampilkan pas foto pada biodata)
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