
PETUNJUK  NASKAH JURNAL TRANSIT 
 

1. Redaksi Jurnal TransIT Universitas Semarang menerima naskah jurnal ilmiah berupa hasil penelitian 

atau hasil studi dalam bidang Teknologi Informasi. Naskah harus berisi informasi yang benar, jelas, 

dan memiliki kontribusi substantif terhadap bidang kajian. 

2. Penulisan harus singkat dan jelas sesuai dengan format penulisan Jurnal TransIT. Naskah belum 
pernah dimuat atau tidak sedang dalam proses untuk dimuat di media lain, baik media cetak maupun 

elektronik. 

3. Format Penulisan Jurnal Ilmiah 

 Jurnal hasil penelitian/TA memuat Pendahuluan, Landasan Teori / Tinjauan Pustaka, 

Metodologi, Hasil dan Pembahasan (diusahakan cuplikan source code (blueprint sistem) yang 

penting untuk ditampilkan), serta Kesimpulan (kesimpulan dan saran digabung). 

 Jurnal berbeda dengan Tugas Akhir, tidak semua harus disajikan, ambil hasil sesuai tema 

(contoh; hasil seperti tampilan login untuk sistem, sebaiknya tidak ditampilkan) 

 Daftar pustaka berisi pustaka yang dirujuk dalam uraian saja (disesuaikan dengan referensi 

penelitian). 

 Ditulis dalam bahasa Indonesia dengan ketentuan minimal 4 halaman dan maksimal 6 halaman, 

ukuran A4 spasi 1 Times New Roman ukuran font  10 

 Margin: 

Left: 2,5 cm. 

 

Top : 2 cm,  Header: 1,2 cm 

Right : 2,5 cm. 

 

 

ISI, Indent dan Spacing (dalam Page Layout: 0 

cm) Semua setting include header & Footer 

 

Bottom : 3 cm, Footer : 1,27  cm 

 Abstract dibuat dalam 1 paragraf maks 200 kata yg mengandung unsur latar belakang, 

metodologi, tujuan, hasil penelitian, dan kesimpulan saran (Bahasa Inggris dan Bahasa 

Indonesia). 

 Tidak boleh ada kata Tugas Akhir (kata tugas akhir diganti dengan penelitian). 

4. Naskah ilmiah dikirim ke pengelola redaksi dalam bentuk softcopy (upload ke transit.ftik.usm.ac.id 
dalam bentuk nim - nama .docx (Word Document 2013) serta hardcopy.  

5. Pengurus Jurnal 

Pengelola Jurnal : 

Febrian Wahyu Christanto, M.Cs., Saifur Rohman Cholil, M.Kom., dan Siti Asmiatun, 
M.Kom.  

Editor : 

Hetty Catur Ellyawati M.Hum., Ika Nasri Harini, A. Md. (Perpustakaan)  

6. Footer bertuliskan JURNAL TRANSIT, Volume [kosong  ], No. [kosong ], [Bulan Tahun Saat ini]:  
[Jumlah Halaman], text cambria font 11 

7. Pada bagian Page Number, penomoran angka ganjil terletak pada bagian kanan bawah, penomoran 

angka genap terletak pada bagian kiri bawah (Klik 2x pada footer, pilih menu design dan check 

Different Odd & Even pages) 

8. Ukuran gambar, tabel, dan diagram harus besar menyesuaiakan lebar columns ataupun lebar sub bab 

dan diberi keterangan (jika ada huruf sesuaikan besarnya kira2 10 Times New Roman) 
9. Jurnal yang dipublikasikan bersama dosen wajib menggunakan Surat Pernyataan Persetujuan 

Publikasi yang dicetak sebanyak 2 (dua) rangkap dan dibubuhi dengan materai 6.000.  

10. Aturan Pengumpulan jurnal 

a. Bimbingan dengan Pembimbing Tugas Akhir (tanda tangan sebagai bukti). 
b. Editing format ke bagian Editor (Ika Nasri Harini, A. Md.) secara hardcopy.  

c. Hasil Editing divalidasi ke Pengelola Jurnal TransIT sebagai berikut : 

 Progdi SI  : Saifur Rohman Cholil, M.Kom. 

 Progdi TI Sore  : Febrian Wahyu Christanto, M.Cs. 

 Progdi TI Pagi : Siti Asmiatun, M.Kom. 

d. Upload hasil validasi ke transit.ftik.usm.ac.id dan cetak bukti upload. 

e. Hardcopy dan bukti upload diserahkan ke Pengelola Jurnal TransIT. 

 


