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KETENTUAN CARA PENGIRIMAN NASKAH UNTUK JURNAL SEGARA

Jenis Naskah

Jenis Naskah yang dapat dimuat di Jurnal Segara adalah :
- Naskah hasil penelitian maupun kajian konseptual yang berkaitan dengan Kelautan
Indonesia yang dilakukan oleh para peneliti, akademisi, mahasiswa, maupun pemerhati
permasalahan kelautan baik dari dalam dan luar negeri.
- Naskah yang berisikan hasil-hasil penelitian di bidang pengembangan ilmu oseanografi,
akustik dan instrumentasi kelautan, inderaja, kewilayahan, sumberdaya nonhayati, energi,
arkeologi bawah air dan lingkungan.

Bentuk Naskah

Naskah tulisan dapat dikirim dalam bentuk :
- Naskah tercetak di atas kertas A4, dengan jumlah halaman 10 – 15 halaman. Ditulis
dengan menggunakan
- aplikasi MS.Word dengan spasi ganda, jenis font Arial, ukuran huruf 10.
- Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dengan ketentuan, bila
naskah ditulis dalam bahasa Indonesia, maka abstrak harus ditulis dalam bahasa Inggris dan
bahasa Indonesia. Bila naskah ditulis dalam bahasa Inggris, abstrak ditulis dalam bahasa
Inggris dan bahasa Indonesia.
- Abstrak merupakan ringkasan penelitian dan tidak lebih dari 250 kata. Kata kunci (3-5
kata) harus ada dan mengacu pada Agrovoca.
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- Materi naskah disusun mengikuti kaidah umum dan tidak mengikat, namun harus
berisikan latar belakang masalah yang membahas hasil penelitian terdahulu, teori singkat yang
mendukung, metode yang digunakan, analisis, dan kesimpulan.
- Apabila terdapat istilah asing maka istilah tersebut perlu ditulis dengan abjad miring
(Italic). Gambar (foto ilustrasi, grafik, statistik) dan tabel.
- Judul tabel ditulis di atas tabel.
- Apabila terdapat gambar berupa grafik, statistik, peta atau foto, maka judul dari gambar
tersebut harus ditulis dibawah.
- Kesimpulan disajikan secara singkat dengan mempertimbangkan judul naskah, maksud
dan tujuan, serta hasil penelitian.

Referensi
- Referensi dari Jurnal lain ditulis seperti : Nama, Tahun, “judul Makalah”, Nama jurnal,
Volume, Nomor, halaman.
- Referensi dari buku ditulis seperti: Nama, Tahun, “Judul Buku”, Penerbit.
- Gelar dari nama penulis tidak perlu dicantumkan.
- Pengutipan sumber tertulis tercetak mengikuti sistem Harvard, yaitu menuliskannya di
antara tanda kurung nama (belakang) penulisan yang diacu, titik dua, & halaman acuan yang
dikutip, setelah akhir kalimat
kutipan pada batang tubuh karangan, contoh seperti di
bawah ini :

.......(Gordon,et al.2003:12)

.......(Holt, 1967 : 11)

Metode Penilaian dan Pengiriman Naskah
- Redaksi tidak membatasi waktu pengiriman makalah, semua makalah akan dinilai oleh
editor/penyunting ahli dengan format penilaian yang telah ditetapkan oleh dewan editor. Hasil
penilaian dari editor/penyunting ahli akan diolah oleh dewan editor dan dikembalikan ke penulis
untuk diperbaiki kembali.
- Agar makalah dapat dimuat, penulis diharapkan dapat menyerahkan makalah yang telah
direvisi sebelum tanggal yang ditentukan.
- Makalah di atas dapat langsung dikirim dalam bentuk file dan print out ke Redaksi Jurnal
Segara yang bertempat di kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan
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Pesisir, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan
dan Perikanan, dengan alamat : Jalan Pasir Putih 1 Ancol Timur Jakarta utara 14430 atau kirim
ke alamat e-mail : jurnal.segara[at]gmail.com.
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