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Ruang Lingkup

Jurnalini metnuat hasil penelitian dalam bidang sumber daya, lingkungan, teknologi penangkapan, budidaya,
pascapanen, dan sosial ekoriomi perikanan laut, pantai dan air tawar.

Babasa
Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia yang baku, dengan abstrak &lam bahasa Indonesia dan Inggris.

Bentuh Naskab

-

Naskah disusun deSgan urutan sbb.: Judul, Penulis, Abstrak, Kata kunci, Pendahuluan, Bahan dan Metode,
Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Saran, Daftar Pustaka, dan bila ada, lJcapan terima kasih diikuti
dengan lampiran-lampiran bila diperlukan.
Judul ditulis dalam huruf kapital, ringkas (ti&k lebih dari 15 kata), mencerminkan isi naskah.
Nama penulis ditulis lengkap sesuai urutan, dengan cataten kaki pada akhir halaman pert ma mengenai

-

profesi/jabatan penulis berikut nama instansi tempat bekeria.
Abstrak dan Abstract tidak lebih dari 250 kata, meliputi latar belakang permasalahan, tujuan, bahan dan

-

metode, hasil, dan kesimpulan.
Pendahuluan mencakup latar belakang, perumusan masalah, hasil penelitian terdahulu yang akan disanggah
atau dikembangkan, alasan perlunya dilakukan penelitian, tuiuan penelitian, hipotesis &n pendekatan

penelitian.

-

Bahan dan Metode berisi penielasan ringkas dan rinci tentang waktu dan tempat penelitian, bahan-bahan
dan metode yang digunakan, rancangan percobaan dan analisis data.

.

-

Hasil dan pembahasin. Hasil merupakan data atau fakta yang dihadapi &ri penelitian, se&ngkan
pembahasan merupakan ulasan tentang hasil, menielaskan makna hasil penelitian yang diha&pi, serta
kemungkinan pengemban gannya.
Tabel &sajikan dalam bahasa Indonesia dan Inggris, dengan judul di bagian atas tabel dan keterangan.
Gambar, skema, diagram alir, dan potret diberi nomor urut dengan angka Arab. Judul dan keterangan
gambar diletakkan di bawah gambar dan disaiikan dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
Kesimpulan disaiikan secara ringkas dengan mempertimbangkan iudul naskah, maksud, tuiuan, serta hasil

penelitian.
Daftar Pustaka disusun berdasar abiad tanpa nomor urut dengan urutan sbb.: nama pengarang (dengan cara
pelulisan yang baku), tahun penerbitan, iudul artikel, judul buku/nama dan nomor iurnal, penerbit dan
kotanya, serta jumlah/nomor halaman.

Komunikasi Ringkzs
Naskah yang mencakup aspek yang sangat sempit, belum mendalam atau yang masih bersifat penelitian
pendahuluan, tetapi mernenuhi syarat sebagai tulisan ilmiah akan dimuat sebagai "Komunikasi Ringkas",
dengan persetuiuan penulis.

Dewan Redaksi berhak menolak naskah yang dianggap tidek layak untuk diterbitkan.

Pengiiman Naskth
Naskah diketik dal^m2 spasi dikirim rangkap dua berikut disket dengan progrem rVordstar atau VordPerfect.
Peneliti di lingkup Puslitbang Perikanan dapat mengirimkan naskah kepada TPM Balai/Loka, sedangkan

peneliti dari luar lit *np Puslitbang Perikanan mengirimkan ke Dewan RedaksiJurnal Penelitian Perikanan
Indonesia, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan,Jl. K.S. Tubun Petemburan VI PO. Box 6650 Slipi,
Jakarta 11410A, Telp.: (021) 5709162, Fax.: (021) 5709159.

