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Petunjuk Bagi Penulis (Author Guideline)
Warta perkaretan memuat artikel ilmiah tentang industri karet dan aspek yang terkait dengan materi
terutama berasal dari hasil penelitian dan kajian/review para peneliti Puslit Karet. Redaksi juga
menerima sumbangan artikel dari luar Puslit Karet.
Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak melebihi 15 halaman, pada kertas berukuran A4 (21 cm x
29,7 cm), kerapatan 1,5 spasi, jenis huruf Calisto MT font 11. Isi teks tulisan dibuat dengan jarak dari
batas kertas di bagian kanan, kiri, atas, dan bawah masing-masing 2,5 cm. Artikel disusun dengan jelas
dan mudah dibaca, dikirim rangkap dua disertai softcopy atau file elektronis ke Dewan Redaksi Warta
Perkaretan dengan alamat Pusat Penelitian Karet Jl. Salak No. 1, Bogor 16151, E-mail:
wartakaret@puslitkaret.co.id
Artikel berisi judul, nama penulis, alamat instansi tempat penulis bekerja dan alamat e-mail penulis,
abstrak dilengkapi dengan kata kunci, pendahuluan, materi pokok yang dibahas, kesimpulan, dan
daftar pustaka. Dalam artikel hasil penelitian ditambahkan bab mengenai bahan dan metoda setelah
bab pendahuluan. Judul, abstrak, dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
Judul harus ringkas, lugas, faktual, dan informatif, serta tidak melebihi 15 kata yang mencerminkan inti
dari isi tulisan.
Abstrak ditulis dalam satu paragraf (tidak melebihi 250 kata), yang memuat latar belakang masalah, tujuan,
materi pokok yang dibahas dan kesimpulan. Sedangkan kata kunci dapat berupa kata tunggal atau
majemuk, yang jumlahnya 3 - 5 kata.
Daftar pustaka disusun sesuai dengan urutan abjad nama pengarang dan tahun terbitnya. Kutipan pustaka
di dalam artikel menggunakan nama penulis dan tahun penerbitannya. Pustaka diutamakan berasal
dari hasil penelitian primer mutakhir (5 tahun terakhir). Jumlah pustaka untuk artikel hasil penelitian
minimal 10 buah, sedangkan untuk artikel kajian/review minimal 25 buah.
Tabel, grafik, gambar, bagan, peta, dan foto hendaknya diberi judul yang singkat tetapi jelas, sehingga
mampu memberikan informasi secara lengkap. Judul tabel ditulis di bagian atas, sedangkan judul
grafik, gambar, bagan, peta, dan foto ditulis
di bagian bawah. Tabel dan
grafik/gambar/bagan/peta/foto diberi nomor urut (misal: Tabel 1, Tabel 2, Gambar 1, Gambar 2,
dst.)
Nama ilmiah/latin untuk pertama kali disebut ditulis secara lengkap, termasuk penemunya. Jika
menggunakan nama atau istilah lokal untuk pertama kalinya perlu disertai dengan nama latinnya.
Nama latin menggunakan huruf miring .
Setiap kata atau kalimat yang menggunakan bahasa asing, baik di dalam tabel, grafik, gambar, bagan, peta,
dan foto, maupun pada bagian lain dari naskah, ditulis dengan huruf miring.
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