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PEDOMAN PENULISAN PAPER 

MULTI DISIPLIN ILMU UNVERSITAS STIKUBANK (SENDI_U) Ke-3 

TAHUN 2017 

1. Artikel yang diterima oleh redaksi dapat berupa hasil penelitian, survei, studi kasus, 

studi pustaka yang belum dan tidak akan dipublikasikan dalam media cetak lain, di 

bidang keilmuan yang terkait. 

2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Artikel dikirim dalam 

bentuk file elektronik dengan format MS. Word (.doc). Dikirim melalui 

http://sendi.unisbank.ac.id atau sebagai lampiran (attachment) dalam email 

sendi@edu.unisbank.ac.id dengan mencantumkan informasi pengirim pada file yang 

dikirimkan. Informasi atau identitas pengirim terdiri dari: 

a. Kategori 

b. Nama Lengkap 

c. Alamat e-mail yang aktif 

d. Nomor HP 

e. Perguruan Tinggi Asal atau Instansi 

f. Bidang Ilmu 

g. Penulis lain / penulis tambahan yang akan ikut hadir dalam SENDI_U ke-3 

3. Format nama file paper adalah: ID BIDANG ILMU_NAMA PENULIS1.doc (dalam 

format Ms. Word versi 1997-2003) ID adalah nomor yang tertera dalam kolom ID di 

dalam daftar bidang ilmu pada Tabel 1. di bawah ini. 

 

Tabel 1. Ketentuan Nomor ID dan Bidang Ilmu 

ID BIDANG ILMU 

T1 Teknologi Informasi 

E2 Ekonomika dan Bisnis 

K3 Teknik 

B4 Bahasa dan Ilmu Budaya 

H5 Ilmu Hukum 

P6 Pariwisata 
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Contoh: Sri Mulyani bidang ilmu Teknologi Informasi, maka nama filenya adalah 

T1_Sri Mulyani.doc 

4. Panjang artikel maksimum 10 (sepuluh) halaman dalam format satu kolom dengan 

ukuran kertas A4. Artikel ditulis dalam jarak 1 (satu) spasi, dengan dua spasi di antara 

paragraf dan ½ (setengah) cm masuk di awal paragraf. Diizinkan ½ (setengah)  spasi 

tambahan di atas garis yang berisi suatu superskrip dan di bawah garis subskrip. Jenis 

huruf yang digunakan adalah Times New Roman font size 10, (kecuali Judul yang 

diberi font size 11). 

5. Batas pengetikan : tepi atas 3 (tiga) centimeter, tepi bawah 2,5 (dua setengah) 

centimeter, sisi kiri 2,5 (dua setengah) centimeter dan sisi kanan 2 (dua) centimeter. 

6. Judul artikel harus spesifik dan sesingkat mungkin tapi jelas, sesuai dengan masalah 

yang hendak dikemukakan, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital (Upper Case), 

bold, dan center text, diketik dengan font size 11. 

7. Sistematika penulisan disusun sebagai berikut :  

a. Bagian Awal : judul, nama penulis dan instansinya, abstrak serta kata kunci. 

Abstrak berisi: Latar Belakang, Tujuan, Metode, Hasil, dan Kesimpulan. 

b. Sistematika bagian utama artikel adalah sebagai berikut:  

1) PENDAHULUAN,  

2) KAJIAN PUSTAKA,  

3) METODE,  

4) HASIL DAN PEMBAHASAN,  

5) SIMPULAN. 

c. Bagian Akhir : ucapan terima kasih bila artikel diambil dari hasil penelitian yang 

dibiayai oleh institusi atau kerjasama dengan pihak lain, apendiks (jika ada); 

daftar pustaka.  

8. Nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar diawali dengan huruf kapital, bold, 

center text dan tidak diawali dengan kata “oleh”, apabila penulis lebih dari satu 

orang, semua nama dicantumkan secara lengkap.  

9. Abstrak memuat maksimum 200 kata, diketik satu spasi (font size 10) dan ditulis 

dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.  

10. Kata asing dalam artikel ditulis dengan huruf miring. 
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11. Judul gambar ditulis di bawah gambar, center text dan tidak ditulis dengan singkatan 

Gb. Judul tabel ditulis di atas tabel, rata kiri dengan batas kiri kolom pertama dari 

tabel.  

12. Bila sumber gambar atau tabel diambil dari buku atau sumber lain, maka sumber 

tersebut harus dicantumkan di bawah keterangan gambar.  

13. Referensi disusun berdasarkan APA style. Format penulisan dalam daftar pustaka 

adalah sebagai berikut: 

 Artikel di jurnal : Nama Penulis. (Tahun). Judul (Huruf Miring). Tempat Penerbit: 

Nama Penerbit. Nomor Keluaran. Halaman. Contoh: 

Romer, U., & Wuff, S. (2011). Applying Copus Methods to Written Acadeic Texts: 

Explorations of MICUSP. Journal of Writing Research, 2(2). 99-127. 

 Buku : Nama Penulis. (Tahun). Judul (Huruf Miring). Lokasi Penerbit. Penerbit. 

Contoh: 

Annchin, Beverly. (2011). Teaching Sentence Fluency and Grammar to Help 

Students Become Competent, Confident Writers. http://www.sadlier-

oxford.com/prof_development.cfm (accessed on June 20, 2015). 

Oshima, Alice & Hogue, Ann. (2006). Writing Academic Engliush (4th eddtion). New 

York : Longman. 


