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Jurnal Ilmiah Populer adalah salah satu jenis Karya Tulis Ilmiah yang merupakan tulisan 

dari hasil penelitian dan atau pengembangan dan atau pemikiran yang disetujui oleh 

referee/penalaah/penyunting yang kompeten dengan mengikuti norma penulisan ilmiah yang 

sistematik dan objektif. 

 

KETENTUAN UMUM 

1. Naskah yang ditulis merupakan tulisan Jurnal ilmiah untuk di bidang statistik dan ilmu 

sosial ekonomi. Dalam penelitian dan pengembangannya, harus dapat menjelaskan dan 

memberi contoh pengembangan metode-metode tersebut serta penerapan dan 

pembahasannya. 

2. Naskah ditulis menggunakan bahasa Indonesia, serta mengikuti pedoman umum ejaan 

Bahasa Indonesia yang disempurnakan. 

3. Naskah harus dikirimkan melalui alamat email: timred.1500@gmail.com   

4. Jadwal penerbitan adalah bulan Juni dan Desember 

5. Naskah merupakan karya orisinal penulis dan belum pernah dipublikasikan di media lain. 

 

STANDAR PENULISAN 

1. Huruf standar yang digunakan untuk penulisan adalah Calibri dengan size 11. 

2. Naskah ditulis dengan jarak 1 spasi. Naskah diketik pada kertas ukuran A4 dengan batas 

(margin) pada keempat sisi adalah 3 cm dan jumlah halaman 6 – 8 halaman.  

3. Pengaturan halaman menggunakan 2 kolom. Karenanya harus diatur dengan rapi, antara 

tulisan, gambar ataupun dengan tabel. 

4. Naskah diketik menggunakan program Microsoft Word, kecuali untuk tabel dan grafik 

dapat menggunakan Microsoft Excel dan gambar menggunakan format JPEG atau TIFF.  

5. Naskah disusun dengan urutan judul, nama penulis, jabatan dan unit kerja setiap penulis, 

alamat email penulis (disarankan tidak menggunakan email zimbra), abstrak dan kata 

kunci/keyword, pendahuluan, tinjauan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, 

kesimpulan, serta daftar pustaka. 

6. Abstrak berisi uraian singkat dan lengkap tentang tujuan, metode, dan hasil penelitian. 

Abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan masing-

masing terdiri dari 250-300 kata. Uraian dalam bahasa Inggris diberi judul Abstract dan 

untuk kata kuncinya diberi nama keywords.  

7. Setiap naskah yang masuk akan direview oleh reviewer.  

8. Waktu setiap naskah mulai dikirim sampai dengan dinyatakan diterima oleh redaksi tidak 

akan sama tergantung dari proses review masing-masing naskah. Redaksi tidak bisa 

menjamin waktu terbit dengan pasti saat naskah baru dikirimkan oleh penulis. 

9. Naskah yang telah dinyatakan diterima dengan atau tanpa revisi oleh tim redaksi 

dan reviewers. Penulis naskah tidak dikenai biaya apapun untuk penerbitan naskah. 

10. Segala sesuatu yang menyangkut perijinan pengutipan atau 

penggunaan software komputer untuk pembuatan naskah atau hal lain yang terkait dengan 

HAKI yang dilakukan oleh penulis naskah, berikut konsekuensi hukum yang mungkin 

timbul karenanya, menjadi tanggung jawab penuh penulis naskah tersebut. 


