PETUNJUK PENULISAN KTI BULETIN ILMIAH GAW
1. Isi KTI harus asli dan belum pernah dipublikasikan di jurnal atau majalah ilmiah lain. Dewan Redaksi
berhak membatalkan KTI yang dinyatakan laik cetak apabila ditemukan bahwa KTI tersebut telah
dipublikasikan sebelumnya.
2. KTI ditulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan mengikuti kaidah
penulisan ilmiah dan kode etik penelitian yang baik dan benar. Penyebutan istilah di luar bahasa yang
digunakan dalam KTI ditulis dengan huruf cetak miring (italic).
3. KTI diketik dengan menggunakan aplikasi pengolah kata (misalnya MS Word atau OpenOffice) bukan
dalam format .pdf, dengan ketentuan panjang KTI antara 5 s.d. 20 halaman (tanpa lampiran) ukuran
A4, batas kid 4 cm, batas kanan 3,17 cm, batas atas dan bawah 2,54 cm. KTI dituliskan dalam bentuk
satu kolom dengan menggunakan font Arial 10 pts, rata kid dan kanan (justify), dan spasi tunggal.
4. KTI dilengkapi dengan judul yang singkat dan jelas, dan harus mencerminkan isi dari KTI. Apabila
diperlukan, sub judul dapat ditambahkan mengikuti judulnya. Judul ditulis dengan menggunakan font
Arial 12 pts, rata kid dan kanan (justify), spasi tunggal, huruf kapital, dan dicetak tebal (bold).
5. Bagian awal KTI disertai dengan abstrak yang ditulis sepanjang satu alinea dengan menggunakan
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Abstrak ditulis dengan menggunakan font Arial 10 pts, dicetak
miring, dan spasi tunggal. Abstrak berisi latar belakang, tujuan penelitian, hasil dan kesimpulan
secara ringkas dengan jumlah kata tidak lebih dari 250 kata untuk masing-masing bahasa. Abstrak
hams dilengkapi dengan 2-5 kata kunci (kata tunggal atau frase) yang relevan dengan penelitian.
6. Isi KTI terdiri dari beberapa bagian, yaitu: a. Pendahuluan, dapat berisi latar belakang, tinjauan teori,
perumusan masalah dan tujuan. Bagian ini dituliskan secara terintegrasi dan dianjurkan untuk tidak
memberikan sub judul pada bagian ini; b. Metodologi, berisi waktu dan tempat penelitian, data yang
digunakan, metode penelitian (sampling, statistik, uji laboratorium, komputasi, dsb), dan metode
analisis data; c. Hasil dan Pembahasan, berisi hasil yang diperoleh beserta dengan penjelasannya; d.
Kesimpulan, berisi ringkasan hasil penelitian dan temuan yang menjadi perhatian. Rekomendasi yang
ditujukan kepada pembaca dan/atau penelitian selanjutnya juga dapat ditambahkan apabila
dianggap perlu; e. Ucapan terima kasih (apabila diperlukan), berisi ungkapan apresiasi kepada pihakpihak di luar penulis yang dianggap berjasa dalam kegiatan penehtian. f. Daftar Pustaka, berisi
rujukan referensi hasil penelitian yang digunakan dalam penulisan KTI. Cara penulisan Daftar Pustaka
diberikan secara terpisah.
7. KTI dapat dilengkapi dengan gambar dan/atau tabel yang relevan dengan isi KTI. Setiap gambar
dan/atau tabel yang dimasukan harus tertelusur dalam isi KTI. Gambar dan/atau tabel diberikan
penomoran secara berurutan (Gambar/Tabel 1, 2, dst.). Keterangan singkat mengenai gambar
dan/atau tabel harus diberikan di bagian atas (untuk tabel) atau bagian bawah (untuk gambar).
Keterangan tersebut ditulis dengan menggunakan font Anal 9 pts, rata kiri-kanan, dan dicetak miring.

8. Penulisan persamaan matematika yang relevan dengan isi KTI disertai dengan penomoran secara
berurutan (1, 2, dst.), dilengkapi dengan keterangan.
9. Penulisan bilangan decimal pada KTI dilakukan dengan menggunakan tanda koma (,), sedangkan bila
relevan, pemisahan kelompok bilangan ribuan, jutaan, dst. dilakukan dengan membubuhkan tanda
titik (.).
10. Bila memungkinkan, penggunaan satuan dalam KTI merujuk pada Satuan Internasional (SI), atau
satuan yang telah lazim digunakan.

