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PEDOMAN PENULISAN NASKAH 
JURNAL BHUMI 

 
 
1. Topik naskah berkisar pada isu tentang agraria/pertanahan dan tata ruang yang 

mendorong temuan, pemahaman baru dan diskusi yang dihasilkan dari hasil penelitian, 
telaah atas penelitian, tinjauan teori/ gagasan, catatan penelitian/kebijakan, serta 
tinjauan buku bertemakan agraria dan pertanahan  

2. Naskah belum pernah dipublikasikan 
3. Pengiriman naskah disertai biodata penulis (format terlampir) 
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku, dengan tipe naskah 

sebagai berikut: 
a. Naskah hasil penelitian (5000-8000 kata) 
b. Telaah teori/gagasan (5000-8000  kata) 
c. Tinjauan/Review buku (2000-3500 kata) 

5. Penjelasan sistematika naskah (template Sistematika Penulisan, lihat halaman 
berikutnya). Sistematika ini berlaku untuk jenis naskah hasil penelitian dan naskah 
telaah teori/gagasan.  
a. Judul dalam bahasa Indonesia 
b. Nama penulis 
c. Nama lembaga/instansi 
d. Alamat lembaga/instansi 
e. Alamat korespondensi (isikan alamat institusi dan email penulis) 
f. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 150 s.d. 175 kata, 

disertai kata kunci (3 s.d. 5 kata). Isi abstrak memuat latar belakang masalah, tujuan 
penelitian, metode penelitian, hasil penelitian 

g. Pendahuluan memuat sistematika yang terdiri latar belakang masalah, tujuan, 
metode, tinjauan pustaka, makna pentingnya kajian, kerangka teori/konseptual (jika 
ada).  

h. Hasil dan Pembahasan (harap diberi judul tersendiri sesuai yang ingin ditekankan 
dari artikel). Pada bagian inilah disajikan hasil kajian, analisa dan diskusi. Bagian ini 
harus diberi judul tersendiri, tidak diperkenankan hanya memberi judul “Hasil dan 
Pembahasan”. Jika bagian ini terlalu panjang dan dirasa perlu untuk memberi judul 
baru, maka dapat dibuat sub judul tersendiri, dengan memberi angka: 
1. ...  
2. ...  
3. dst... 

i. Kesimpulan mencakup penyampaian singkat yang memuat hasil penelitian, jawaban-
jawaban dari permasalahan secara berurutan.  

j. Saran (jika ada). Isi dari saran harus sejalan dengan pembahasan, bukan saran umum 
di luar yang sudah dibahas. 

k. Ucapan Terima kasih (jika ada), disebutkan jika terdapat pihak/orang yang ikut 
berkontribusi dalam penulisan artikel misalnya bantuan pelaksanaan penelitian atau 
sponsor penelitian. Tuliskan ucapan terima kasih secara jelas dan singkat. 

l. Daftar Pustaka. Nisbah sumber acuan yang digunakan dalam penulisan artikel berasal 
dari sumber primer (70% dari total acuan), dengan salah satu acuan berasal dari 
Jurnal BHUMI.  
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6. Penulisan kutipan menggunakan model body note. Footnote boleh disajikan untuk 
tambahan penjelasan, bukan untuk sitasi. Sitasi yang digunakan adalah Harvard 
Citation Style. Sitasi yang dituangkan dalam artikel adalah menggunakan aplikasi 
(Mendeley, Endnote, atau sejenisnya).  

7. Naskah diunggah melalui http://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/index  
 
 
 
 

JURNAL BHUMI 
Jl. Tata Bumi No. 5, Po. Box 1216 Yogyakarta 55293  

Telp. (0274) 587138, Fax. (0274) 587239, email: jurnal_bhumi@stpn.ac.id 
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[JUDUL ARTIKEL, CONSTANTIA 12, BOLD, CENTER, KAPITAL, MAKSIMAL 12 KATA, 

DITULIS DALAM BAHASA INDONESIA] 
 

[Nama Penulis 1] dan [Nama Penulis 2] 

 
[Bidang Spesialisasi, Nama Fakultas, Nama Universitas] 

(bisa pula diganti dengan nama pekerjaan dan afiliasi lembaganya) 
 

 
Abstract: Abstract must be written in English, explain research background, objective, 
research method, and result. It is written with 12 pt Constantia font, on a pharagraph with 
single spacing line, normal, justify which consists of 150 to 175 words. The abstract is 
followed by keywords about 3 to 5 terms.  
 
Keywords: There are three up to five of most important words in the text. (Constantia 12, 

single spaced) 
 
Intisari: Ditulis dalam bahasa Indonesia yang memuat latar belakang masalah, tujuan 
penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Intisari ini ditulis dalam bentuk 
Constantia ukuran 12 poin, spasi tunggal, terdiri dari 150 s.d. 175 kata dalam satu paragraf, 
dilengkapi dengan kata kunci sebanyak 3 s.d. 5 kata 
 
Kata Kunci: minimal tiga kata dan maksimal lima kata terpenting dalam naskah. 

(Constantia 12, spasi tunggal) 
 
 

A. Pendahuluan 

Bagian “Pendahuluan” ini berisi latar belakang masalah, metode, tinjauan pustaka, 
makna pentingnya kajian, dan kerangka teori/konseptual (jika ada).  

Naskah ditulis dengan margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm; 
spasi 1,5; dan menggunakan huruf Constantia 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut 
pada margin kanan atas. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. 

B. Hasil dan Pembahasan (harap diberi judul tersendiri). 

Naskah ditulis dengan jenis huruf yang sama seperti Pendahuluan. Pada bagian inilah 
disajikan hasil kajian, analisa dan diskusi. Bagian ini harus diberi judul tersendiri, tidak 
diperkenankan hanya memberi judul “Hasil dan Pembahasan”. Jika bagian ini terlalu 
panjang dan dirasa perlu untuk memberi judul baru, maka dapat dibuat sub judul tersendiri, 
dengan memberi angka: 

1. ...  
2. ...  
3. dst... 

                                                             
  Bisa ditambahkan keterangan status artikel seperti sumber pendanaan (mandiri atau lainnya), dan jika 

berupa hasil penelitian bisa dijelaskan waktu penelitian, dst.. 
  Alamat korespondensi: [isikan alamat institusi dan email Penulis 1] 
  Alamat korespondensi: [isikan alamat institusi dan email Penulis 2] dst. 
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Bagian hasil dan pembahasan dapat memuat bentuk penyajian informasi (tabel, gambar, 
grafik, foto, dan diagram), dengan format sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Judul Tabel 

(Constantia 12, spasi tunggal) 
 

Kepala Tabel Kepala Kolom Tabel 

Sub-kepala Kolom Sub-kepala Kolom 

isi Isi tabel Isi Tabel 
Sumber: ....................... 

 
 

Gambar 1. Contoh Keterangan Gambar 
 

 
Sumber: ....................... 

 
Untuk Singkatan dan akronim perlu diberikan keterangan kepanjangannya pada 

penulisan pertama dalam naskah dan untuk penulisan selanjutnya bisa langsung dituliskan 
singkatannya saja. Hindari untuk menggunakan singkatan atau akronim pada judul naskah. 

 
Untuk penulisan satuan menggunakan aturan sebagai-berikut: 

1. Gunakan SI (MKS) atau CGS, pilih salah satu secara konsisten sebagai satuan utama, 
dengan satuan sistem SI lebih diutamakan. 

2. Jangan menggabungan satuan SI dan CGS dikarenakan dimensi persamaan menjadi 
tidak setara. 

3. Jangan mencampur singkatan satuan dengan satuan lengkap. Misalnya, gunakan satuan 
“kg/cm2” atau “kilogram per centimeter persegi”, jangan “kilogram/cm2”. 

 
Untuk persamaan/rumus dituliskan dalam font Constantia atau font Symbol. Jika  

terdapat beberapa persamaan, beri nomor persamaan. Nomor persamaan berurutan, 
letakkan pada bagian paling kanan, yakni (1), (2), dan seterusnya. Gunakan tanda agar 
penulisan persamaan lebih ringkas. Gunakan font italic untuk variabel, huruf tebal untuk 
vektor. Berikan Keterangan terhadap simbologi yang dipakai dalam Persamaan/Rumus. 
Contoh:  
 

 

Series 1

Series 3
0

5

A B C D

Series 1

Series 2

Series 3
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C. Kesimpulan 

Mencakup penyampaian singkat yang memuat hasil penelitian, jawaban-jawaban dari 
permasalahan secara berurutan.  

D. Saran (jika ada) 

Isi dari saran harus sejalan dengan pembahasan, bukan saran umum di luar yang sudah 
dibahas. 

E. Ucapan Terima kasih (jika ada) 

Ucapan Terima kasih (jika ada), disebutkan jika terdapat pihak/orang yang ikut 
berkontribusi dalam penulisan artikel misalnya bantuan pelaksanaan penelitian atau 
sponsor penelitian. Tuliskan ucapan terima kasih secara jelas dan singkat. 
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