JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI AKUAKULTUR (JSTA)
PANDUAN PENYUSUNAN NASKAH
I.

Ketentuan Umum
1. Naskah diketik dalam kertas berukuran A4 A4
(21 x 30 cm2) dengan batas kertas minimal 2,5
cm (1 inch) pada setiap sisinya.
2. Naskah disusun sesuai dengan urutan
halamannya yang diawali dengan halaman
judul.
3. Setiap baris halaman diberi penomoran
disebelah kiri naskah, diawali dengan nomor 1
pada bagian atas halaman pertama.
4. Gunakan font Times New Roman (TNR) 12
pt. Penulisan kata di awal paragraf harus
menjorok ke dalam paragraf.
5. Seluruh naskah diketik dengan spasi ganda,
termasuk judul, abstrak, daftar pustaka, tabel
dan keterangan grafik.
6. Gunakan satuan ukuran metrik. Jika
diperlukan, tulis istilahnya dalam bahasa
inggris diantara tanda kurung.
7. Singkatan yang digunakan dalam Jurnal Sains
dan Teknologi Akuakultur (JSTA) tanpa
definisi tercantum di halaman belakang jurnal.
Contoh penulisan suhu adalah 200C. Apabila
perlu menggunakan singkatan lain di jelaskan
definisinya
saat
pertama
kal
menggunakannya.
8. Gunakan garis miring untuk menunjukkan
suatu rasio (contoh: mg/L)
9. Penyebutan nama organisme harus disertai
dengan nama ilmiahnya, baik dalam judul,
abstrak maupun naskah ketika pertama kali
dgunakan. Pemberian nama ilmiah (genus dan
spesies) pada penyebutan berikutnya dalam
teks tidak perlu dilakukan kecuali diperlukan
untuk penegasan.
10. Tulislah angka satu sampai sepuluh dengan
menggunakan huruf kecuali jika diikuti
dengan satuan ukuran (contoh: empat ekor
ikan, 4 kg, 14 ekor ikan). Jangan mengawali
kalimat dengan angka. Gunakan penulisan
1.000 bukan 1000, dan % bukan persen.
11. Gunakan sistem waktu 24 jam (contoh: jam
08.30 atau 0830h bukan 08.30 a.m in
English). Penulisan tanggal menggunakan
susunan hari bulan tahun (contoh: 7 Agustus
1990 atau 7 Agust 1990).
12. Setiap referensi yang dikutip dalam naskah
harus dicantumkan dalam daftar pustaka,
begitu pula sebaliknya (perlu selalu direcek
baik ejaan maupun tahun).

13. Penulisan kutipan dalam naskah mengikuti
aturan sebagai berkut.
 Penulis tunggal : Jones (1994) atau
(Jones, 1994).
 Dua orang penulis : Smith dan Jones
(1994) atau (Smith dan Jones, 1994).
 Tiga orang penulis atau lebih: Smith et
al. (1994) or (Smith et al., 1994).
 Sitiran naskah yang sudah diterima :
Jones (menunggu proses) atau (Jones,
menunggu proses), atau : Jones (in
press) atau (Jones, in press)
 Sangat tidak dianjurkan menggunakan
kutipan dari referensi yang belum
diterbitkan atau hanya berdasarkan
komunikasi pribadi. Namun jika hal itu
diperlukan, gunakan cara penulisan : R.
Ishihara (Humboldt State University, data
belum diterbitkan) atau R. Ishihara
(Humboldt State University, komunikasi
pribadi).
 Gunakan tanda kurung dan pisahkan
dengan tanda titik koma untuk
menyebutkan
beberapa
referensi
literatur, tabel dan gambar. Contoh :
(Smith,1991; Jones, 1994) (Tabel 1;
Gambar 2). Urutkan referensi mulai dari
tahun yang paling lama.
14. Tata urutan naskah dimulai dari : (1) Judul,
nama (non gelar) dan alamat lengkap instansi
setiap penulis + email, (2) Abstrak, (3)
Pendahuluan, (4) Materi dan Metode, (5) Hasil
dan Pembahasan, (6) Kesimpulan, (7) Ucapan
Terima Kasih, (8) Daftar Pustaka, (9) Lampiran
Tabel dan Gambar.
II. Halaman Judul (Halaman 1)
1. Tulis judul di bagian tengah halaman bagian
atas menggunakan huruf kapital di awal kata
kecuali pada kata penghubung, seperti: di, ke,
dari, dan, yang, untuk, terhadap, dalam, pada,
yang tidak terletak di awal judul.
2. Tulis nama dan alamat lengkap penulis di
bawah judul. Berilah nomor superscript dan
catatan kaki untuk menjelaskan apabila
penulis tengah tinggal di lokasi daerah lain
atau para penulis tinggal di lokasi berbeda.
3. Naskah yang ditulis oleh beberapa orang harus
mencantumkan “Coresponding Author” dan
diikuti dengan alamat lengkap dari
penanggungjawab tim tersebut yang ditulis di
bawah nama penulis dan diatas catatan kaki.

III. Halaman Abstrak (halaman 2)
1. Tulis judul “Abstract” di bagian atas tengah
halaman.
2. Abstrak cukup terdiri dari satu buah paragraf.
Jangan mencantumkan kutipan maupun
singkatan selain yang terdapat di halaman
belakang jurnal ini.
3. Tulis abstrak secara ringkas (biasanya
sekitar 3% dari total naskah) namun sudah
mencakup penjelasan mengenai mengapa dan
bagaimana penelitian dilakukan, apa hasil
penelitian serta apa arti dari hasil tersebut.
4. Penulisan abstrak dalam 2 (dua) versi
bahasa: Bahasa Inggris (Abstract) dan
Bahasa Indonesia (Abstrak).
IV. Naskah (halaman 3 berisi pendahuluan,
halaman 4 berisi naskah lengkap).
1. Ikuti ketentuan umum pada bagian I di atas.
2. Awali naskah dengan bagian pendahuluan
yang menjelaskan tentang tujuan dan
pentingnya penelitian tersebut dilakukan.
3. Sub judul suatu bagian ditulis di tengah
halaman, dicetak tebal dan menggunakan
huruf kapital di awal kata. Bagian-bagian
tersebut adalh: Materi dan Metode, Hasil
dan Pembahasan, Kesimpulan dan Ucapan
Terima Kasih.
4. Anak sub judul baru di bawahnya (jika ada)
ditulis tebal, miring, di sisi kiri, dan
menggunakan huruf kapital di awal kata.
Anak sub judul ini dikategorikan pada level
dua. Apabila ingin membuat judul lagi d
bawahnya (level tiga) maka judul tersebut
ditulis menggunakan format ka;limat biasa
dan dicetak miring (tanpa titik).
5. Bagian ucapan terimakasih hendaknya
menyebutkan pihak yang berkontribusi dalam
penelitian tersebut serta jenis kontribusinya.
V. Daftar Pustaka
1. Tulis bagian daftar pustaka ini di halaman
tersendiri.
2. Tulislah nama jurnal dengan lengkap.
3.

Pastikan bahwa semua daftar pustaka tercantum
dalam naskah, begitupula sebaliknya.

4. Pastikan penulisan daftar pustaka telah
benar terutama yang berkaitan dengan judul
jurnal, tahun dan nomor penerbitan, nama
penulis, halaman dan ejaan.
5. Bedakan naskah-naskah yang ditulis oleh
penulis yang sama di tahun yang sama
dengan meletakkan hruf kecil setelah tahun
(contoh 1994a, 1994b). Pastikan bahwa

pengutipan dalam naskah telah sesuai
dengan daftar pustaka yang dimaksud.
6. Urutkan literatur yang ditulis oleh penulis
yang sama berdasarkan tahun terbtnya.
Berkut contoh kutipan yang lazim dipakai:
Artikel Jurnal :
Xu, D. and W. A. Rogers. 1993. Oxytetracycline
residues in hybrid striped bass muscle. Journal of the
World Aquaculture Society, 24:466-472.
Bautista, M.N. and P.F. Subosa. 1997. Changes in
shrimp feed quality and effects on growth and
survival of Penaeus monodon juveniles. Aquaculture,
151: 121-129.

Buku:
Boyd, C.E. and A. Nill. 1982. Water Quality

Management for Pond Fish Culture. Elsevier
Scientific Publishing Company, Amsterdam,
The Netherlands, 585 pp.
Stickney, R. R. (Ed.). 1986. Culture of nonsalmonid freshwater fishes. CRC Press, Inc.,
Boca Raton, Florida, USA, 110 pp.
Artikel dalam suatu buku:
Ward, P. D. 1982. The development of bacterial
vaccines for fish. In: R. J. Roberts (ed.), Microbial
Diseases of Fish. Academic Press, New York,
New York, USA, pp. 47-58.
Akiyama, D.M., W.G. Dominy and A.L. Lawrence.
1992. Penaeid shrimp nutrition. In: A.W. Fast and
L.J. Laster (Eds.), Marine Shrimp Culture:
Principles and Practices, Elsevier, Amsterdam,
pp. 535-568.
Disertasi atau Tesis:
Hymel, T.M. 1985. Water quality dynamics in
commercial crawfish ponds and toxicity of
selected water quality variables to Procambarus
clarkii. Master's thesis. Louisiana State University,
Baton Rouge, Louisiana, USA., 210 pp.
Proceeding:
Law, A.T., K.S.S. Chin, K.J. Ang and M.S.
Kamarudin. 1990. Digestibility of low cost
ingredients in pelleted feeds by Macrobrachium
rosenbergii (De Man). In: Proceedings of the 2nd
Asian Fisheries Forum, Tokyo, Japan, 17-22 April
1989, R. Hirano and I. Hanyu (eds.). Asian
Fisheries Society, Manila, Philippines, pp. 333336.

VI. Tabel
1. Buatlah tabel pada lembar halaman yang
baru
 Judul berupa kalimat singkat, jelas, atau
informatif tentang data tabel. Huruf
kapital hanya di awal kata pertama
 Garis pemisah dalam bentuk horizontal
terdiri atas tiga garis, yaitu dua pada
bagian atas (judul kolom) dan satu pada
penutup
tabel,
serta
tidak
diperkenankan menggunakan garis
vertikal.
2. Penjelasan singkat di bawah tabel
menggunakan huruf kecil superscript.
(contoh: a, b, c dan seterusnya.).
VII. Keterangan Gambar
1. Letakkan keterangan pada halaman yang
sama dengan gambar.
2. Judul diletakkan di bawah gambar atau
grafik, berupa kalimat singkat, jelas, dan
diketik dengan hruf kapital pada awal kata
pertama, serta diberi nomor urut Arab.
Gunakan format penulisan kalimat biasa,
bukan format penulisan judul. Contoh :
Gambar 1. Tingkat pertumbuhan Penaeus

judul. Judul diletakkan di atas tabel,
dan diberi nomor urut dengan angka
arab. Judul ditulis layaknya kalimat
biasa (tidak mengikuti format penulisan
judul)
setiferus pada berbagai tingkay pergantian
air.
3. Jangan menggunakan simbol (segitiga,
lingkaran, dll(. dalam keterangan gambar.
4. Tidak perlu memperbesar foto yang
memang berukuran kecil agar hasil
cetaknya tetap bagus. Cukup gunakan skala
untuk menunjukkan panjangnya (contoh: 1
cm = 25 m).
Foto
1. Foto dikirimkan bersama naskah dalam
bentuk softcopy dalam format TIFF atau
EPS dengan resolusi minimal 300 dpi.
2. Biaya cetak foto ditanggung penulis.
VII. Alamat Pengiriman
Naskah lengkap dikirim ke alamat email :
aquacultureindonesia@gmail.com atau
aquaculturaindonesiana@gmail.com

