PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL
Format artikel ini adalah pedoman utama untuk penulis. Artikel yang dapat dikirimkan ke
DESKOVI : Art and Design Journal adalah karya ilmiah orisinal (memuat semua objek materi seni baik
seni pertunjukan, seni rupa, seni media rekam, dan desain baik desain komunikasi visual, desain produk
maupun desain interior) yang belum pernah diterbitkan sebelumnya baik di jurnal DESKOVI maupun di
tempat lain. Setiap naskah akan melalui proses plagiarism check.
Bahasa
Artikel ditulis menggunakan bahasa Indonesia mengikuti pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia (EBI)
Format Artikel
Setiap artikel terdiri atas :
▪ Judul singkat dan informatif (maksimal 15 kata)
▪ Nama penulis (harus tanpa gelar akademis) dan alamat korespondensi (email). Nama penulis
ditempatkan di bawah judul artikel dengan font 10 huruf Times New Roman tebal.
▪ Abstrak disajikan secara ringkas dan jelas tentang permasalahan, tujuan penelitian, prosedur
penelitian dan hasil penelitian yang ditulis secara ringkas, jelas, lengkap dan menggambarkan esensi
dari keseluruhan tulisan (125 - 200 kata).
▪ Kata kunci mencerminkan konsep yang berisi artikel terkait, lugas, dan informatif dan ditulis dalam
urutan abjad. (3-4 kata)
▪ Pendahuluan berisi latar belakang masalah penelitian rasional, atau konteks penelitian, landasan
teori (tinjauan pustaka), dan tujuan penelitian. Semua bagian pendahuluan disajikan dalam bentuk
paragraf-paragraf terintegrasi dengan panjang 15-20% dari artikel.
▪ Metode penelitian / Metode penciptaan yang digunakan harus disertai dengan referensi, modifikasi
yang relevan harus dijelaskan. Prosedur dan teknik analisis / teknik perancangan harus ditekankan
pada artikel tinjauan pustaka.
▪ Pembahasan harus disajikan dalam bagian yang sama, jelas dan singkat.
▪ Kesimpulan penelitian disajikan secara singkat di bagian kesimpulan.
▪ Referensi atau kepustakaan harus menyebutkan nama belakang dan tahun. Referensi yang tidak
dipublikasikan tidak disarankan untuk dikutip dalam artikel. Referensi harus ditulis sesuai dengan
format referensi APA Style (American Psychological Association). diharapkan menggunakan sistem
mendeley untuk mempermudah penulisan referensi.
Bentuk artikel dan Foto Ilustrasi
▪
▪
▪
▪
▪

Panjang artikel maksimal 15 halaman (termasuk abstrak, kata kunci, dan kepustakaan)
Artikel diketik pada kertas berukuran standar A4 (21cm X 29,7cm) dalam format dua kolom dan spasi
1, Gunakan margin 3 - 2,5 – 2 – 2,5 cm (left-top-right-bottom), menggunakan huruf Times New Roman
10 pt dengan spasi 1 rata kanan kiri (justify), kolom ganda
Foto ilustrasi (jika ada) dikirimkan format JPEG ukuran 300 DPI terpisah dari artikel dengan
dilengkapi keterangan foto.
Gunakan panduan penulisan sesuai dengan template DESKOVI yang bisa diunduh di website http://ejournal.umaha.ac.id/index.php/deskovi/
Naskah harus dengan format *.rtf, *.doc atau *.docx dan dikirim ke sistem jurnal melalui pengiriman
online dengan membuat akun di DESKOVI : Art and Design Journal dengan url http://ejournal.umaha.ac.id/index.php/deskovi/ . jika belum memiliki akun silahkan mendaftar akun dengan
memilih REGISTER AS AUTHOR atau jika sudah memiliki akun silahkan pilih LOG IN

