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1. Ruang Lingkup: Buletin ini memuat karya tulis para Teknisi Litkayasa lingkup Pusat Penelitian Pengelolaan
Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan dan institusi lain di bawah Departemen Kelautan dan Perikanan
yang berisikan mengenai kegiatan teknisi litkayasa terkait dengan prospek pengembangan, analisis kegiatan
lapangan, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan sumber daya dan penangkapan yang disajikan secara
praktis, jelas, dan bersifat semi ilmiah.
2. Bahasa: Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak diperkenankan menggunakan singkatan
yang tidak umum dan bersifat semi ilmiah. Pemakaian istilah yang baru supaya mengikuti pedoman Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
3. Penulisan Naskah: Susunan naskah terdiri atas judul, pendahuluan (latar belakang), pokok bahasan dan
uraiannya, kesimpulan, serta daftar pustaka. Panjang naskah 5-20 halaman. Naskah diketik 2 spasi di kertas
putih ukuran A4 menggunakan program MS-Word dalam 2 spasi , margin 4 cm (kiri)-3 cm (atas)-3 cm (bawah)
dan 3 cm (kanan), kertas A4, font 12-times new roman, jumlah naskah maksimal 15 halaman dan dikirim
rangkap 3 beserta soft copynya.
a. Judul: Terdiri atas suatu ungkapan yang mencerminkan isi tulisan. Judul diikuti dengan nama penulis dan
instansinya.
b. Pendahuluan: Secara ringkas menguraikan pokok permasalahan akan kegiatan teknis yang mendukung
atau terkait dengan litkayasa.
c. Pokok Bahasan: Diuraikan secara jelas dan ringkas mengenai bahan dan tata cara kegiatan atau teknis
yang mendukung atau terkait dengan penelitian.
d. Kesimpulan/Penutup: Disajikan secara ringkas dengan mempertimbangkan judul naskah, maksud, tujuan,
dan hasil kegiatan.
e. Daftar Pustaka: Nama pengarang (dengan cara penulisan yang baku), tahun penerbitan, judul artikel, judul
buku atau nama dan nomor jurnal, penerbit dan kotanya, serta jumlah atau nomor halaman. Sebagai
contoh:
Sunarno, M. T. D., A. Wibowo, & Subagja. 2007. Identifikasi tiga kelompok ikan belida (Chitala lopis) di
Sungai Tulang Bawang, Kampar, dan Kapuas dengan pendekatan biometrik. Jurnal Penelitian Perikanan
Indonesia. 13 (3): 1-14.
Sadhotomo, B. 2006. Review of environmental features of the Java Sea. Indonesia Fisheries Resources
Journal. 12 (2): 129-157.
Defeo, O., T. R. Mc Clanahan, & J. C. Castilla. 2007. A brief history of fisheries management with emphasis
on societal participatory roles. In McClanahan T. & J. C. Castilla (eds). Fisheries Management: Progress
toward Sustainability. Blackwell Publishing. Singapore. p. 3-24.
Utomo, A. D., M. T. D. Sunarno, & S. Adjie. 2005. Teknik peningkatan produksi perikanan perairan umum di
rawa banjiran melalui penyediaan suaka perikanan. In Wiadnyana, N. N., E. S. Kartamihardja, D. I.
Hartoto, A. Sarnita, & M. T. D. Sunarno (eds). Prosiding Forum Perairan Umum Indonesia Ke-1. Pusat
Riset Perikanan Tangkap. Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Departemen Kelautan dan Perikanan.
Jakarta. p. 185-192.
Publikasi yang tak diterbitkan tidak dapat digunakan, kecuali tesis, seperti contoh sebagai berikut:
Simpson, B. K. 1984. Isolation, characterization, and some applications of trypsin from greenland cod
(Gadus morhua). PhD Thesis. Memorial University of New Foundland. St. John’s. New Foundland. Canada.
179 pp.
f.
g.
h.

Tabel: Hendaknya diberi judul yang singkat, jelas, diberi nomor urut, dan diketik menggunakan MS-Excel.
Gambar/Grafik: Gambar atau grafik dibuat dengan garis cukup tebal, disertai dengan data digital
menggunakan program MS-Excel. Gambar atau grafik diberi judul dan nomor urut.
Foto: Dipilih warna kontras atau foto warna, diberi judul, dan nomor urut.

4. Penyampaian Naskah: Naskah dikirim rangkap 3 disertai disketnya, dialamatkan pada Redaksi Pelaksana
Buletin Teknik Litkayasa Sumber Daya dan Penangkapan. Jl. Pasir Putih I, Jakarta 14430. Telp. (021) 64711940
(Hunting), Faks.: (021) 6402640, E-mail: drprpt2009@gmail.com

