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PETUNJUK PENULISAN MAKALAH
Redaksi BIK menerima sumbangan makalah
ilmiah dalam bentuk makalah lengkap,
komunikasi ringkas dan ulas balik (review) yang
belum pernah dipublikasikan. Makalah lengkap
adalah laporan hasil penelitian dengan jumlah
halaman antara 10 sampai 15 halaman. Bila
kurang dari 10 halaman dikatagorikan sebagai
komunikasi ringkas. Ulas balik adalah makalah
yang ditulis berdasar data yang sudah
dipublikasikan dengan tujuan untuk
menyimpulkan hasil penelitian selama periode
waktu tertentu dan memberikan informasi
tentang arah penelitian tersebut pada periode
berikutnya.
A. Penyerahan Makalah
Makalah diserahkan ke redaksi rangkap 3 dan
disertai softcopy-nya dalam bentuk CD (Compact
Disk) program MS Word (Windows). Penyerahan
makalah dapat secara langsung, dikirim via email
atau pos. Pada surat pengantar naskah dituliskan
topik utama makalah tersebut untuk
memudahkan Redaksi memilih Editor
(Penyunting Ahli).

B. Persyaratan
Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia baku atau
bahasa Inggris. Semua naskah akan diedit oleh
tim editor yang ditunjuk redaksi. Penggunaan
data atau gambar yang pernah dipublikasi
merupakan tanggung jawab penulis. Cara
penulisan nama atau istilah ilmiah harus
mengacu pada pedoman yang berlaku. Istilah
yang berasal dari bahasa selain yang digunakan
dalam naskah harus dalam bentuk miring (italic).
C. Bentuk Naskah
Naskah diketik dua spasi pada satu sisi (tidak
bolak-balik), kertas ukuran A4 putih dengan
margin dari semua tepi 2,5 cm, menggunakan
huruf Arial ukuran 12. Judul ditulis di tengah,
penggunaan catatan kaki (footnote) harus
dihindari.
D. Organisasi Naskah
Judul (Title) Judul harus singkat dan jelas, tidak
lebih dari 12 kata. Di bawah judul ditulis nama
penulis) dan alamat untuk korespodensi (pos
dan email).
Abstrak (Abstract) Berisi informasi ringkas
alasan dan tujuan penelitian, bahan dan cara kerja
serta pernyataan hasilnya, ditulis dalam bahasa
Inggris (250 kata). Di bawah abstrak ditulis kata
kunci (keywords).
Pengantar (Introduction) Berisi penjelasan
tentang latar belakang penelitian dan alasan
pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Studi
pustaka dari penelitian terdahulu diusahakan
jangan terlalu panjang.

Bahan dan Cara Kerja (Material and Methods)
Berisi informasi yang lengkap kepada pembaca
bila akan melakukan penelitian yang serupa.
Lokasi penelitian, cara kerja dan analisis data
harus dikemukakan dengan jelas.
Hasil (Results) Berisi hasil penelitian yang dapat
dikemukakan dalam bentuk tabel, grafik atau
bentuk lain yang komunikatif dan dapat diberi
komentar seperlunya.
Pembahasan (Discussion) Bukan merupakan
pengulangan dari hasil penelitian melainkan
pernyataan ringkas dan penting dari hasil
penelitian serta penjelasannya mengapa dapat
dicapai hal yang seperti itu serta hubungannya
dengan penelitian yang telah dilakukan atau
dipublikasi sebelumnya. Pembahasan harus
mengarah pada pengambilan kesimpulan.
Kepustakaan (References) : Pengutipan pustaka
dalam naskah hanya ditulis nama dan tahunnya
saja (Harvard Style), misal :
1. Fenomena migrasi yang sama juga telah
dilaporkan Edison (1987) dan Retno (1997).
2. Subroto (1989) melaporkan bahwa angka
kematian di Madura ..........
Daftar pustaka ditulis menurut abjad dengan
nama keluarga didahulukan dan ditulis lengkap,
sedang nama diri disingkat. Bila nama keluarga
tidak diketahui maka kata terakhir dari suatu
nama dianggap sebagai nama keluarga. Contoh:
Dari jurnal (Nama, tahun, judul artikel, nama
jurnal (italic), volume: halaman). Contoh:
Auslander, D.J., J.Guckenheimer dan G.Oster.
1978. Random Evolutionarily Stabile
Strategies. Theoretical Population Biology
13:276-293.

Dari buku (Nama, tahun, judul buku, penerbit,
kota, halaman).
Caswell, H. 1989. Matrix Population Models;
contruction, analysis, and interpretation.
Sinauer Assiciated, Inc. Massachusetts.
202-204.
Dari Book chapter (Nama, tahun, judul artikel
(bab), dalam: nama (editor), judul buku (italic),
penerbit, kota, halaman. Contoh :
Istock, C. A. 1983. The Extent and consequences
on heritable variation for fitness
characters, dalam : C. E. King dan P. S.
Dowson (eds) Population Biology :
Reterospect and Prospect. Columbia
University Press, New York. 61-96.
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