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I. PEDOMAN UMUM PENULISAN KARYA ILMIAH BULETIN POS DAN TELEKOMUNIKASI 
 

Tulisan Karya Ilmiah yang akan dimuat dalam Buletin Pos dan Telekomunikasi, harus memenuhi standar minimal 

layaknya penulisan karya ilmiah, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 
 
A.  Jumlah Terbitan 
 

Buletin Pos dan Telekomunikasi terbit dua kali dalam setahun, yaitu bulan Juni dan Desember. 
 
B.  Ruang Lingkup Karya Ilmiah/Naskah 
 

Karya ilmiah/naskah yang dapat dimuat dalam Buletin Pos dan Telekomunikasi berupa hasil penelitian, studi, analisis data 

sekunder, pemikiran, review teori/konseptual yang berkaitan dengan Pos dan Telekomunikasi. 
 
C.  Aktual 
 

Aktualitas suatu tulisan merupakan prioritas utama. Prioritas dapat dikaitkan dengan momentum aktual / isu-isu terkini yang 

tengah terjadi dan berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, dihindari menulis sesuatu yang sudah usang atau kurang 

mendapatkan perhatian dari masyarakat/publik. 
 
D. Bahasa yang Lugas 
 

Dalam menulis, agar menghindarkan penggunaan bahasa yang kurang dimengerti, karena akan membuat penyampaian 

gagasan menjadi kurang mengena. Pilihan kata-kata dan kalimat perlu diperhatikan dengan seksama. Jangan menulis kata-kata 

yang bermakna ganda, karena akan membuat bingung para pembaca, pemakaian bahasa yang tidak tepat, dapat berakibat ide/ 

pemikiran gagal ditransformasikan kepada para pembaca. 
 
E.  Tulisan Mengandung Hal yang Baru dan Inovatif 
 

Kebaharuan dalam tulisan dapat dilihat dari sudut pandang tertentu yang belum pernah ditulis pihak lain, maupun berupa 

pengembangan suatu metode/teori/konsep, dan harus diupayakan agar data yang digunakan akurat dan up to date. Oleh karena 

itu perlu memperhatikan isu-isu aktual yang sedang terjadi di masyarakat. 
 
F.  Ide/Pemikiran Orisinil 
 

Ide/opini/ merupakan hasil karya yang orisinil/asli. Hal ini untuk menghindari tuduhan penjiplakan (plagiator). 
 
G. Pedoman Umum 
 

Pedoman umum penulisan yang berlaku pada Buletin Pos dan Telekomunikasi adalah sebagai berikut : 

1. Penulis harus menyatakan bahwa karya ilmiah/naskah yang dikirim belum pernah dimuat/dipublikasikan di media lain.  
2. Penulis menyetujui karya ilmiah/naskah yang diterbitkan tunduk pada lisensi Creative Common Attribution-

NonCommercial-ShareAlike 4.0.  
3. Ucapan terima kasih wajib untuk disertakan dan ditujukan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis baik dari 

sisi teknis maupun non teknis.  
4. Naskah diketik dengan memperhatikan aturan tentang penggunaan tanda baca dan ejaan yang dimuat dalam pedoman 

umum ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan.  
5. Naskah dikirim ke redaksi secara daring melalui http://online.bpostel.com, setelah sebelumnya melakukan registrasi 

6. Setiap proses yang berjalan dapat dipantau melalui akun penulis.  
7. Setiap karya Ilmiah/naskah yang diterima akan melalui proses blind review oleh dewan redaksi dan mitra bestari. 

Kriteria-kriteria yang dipertimbangkan dalan review antara lain:  
a. Topik tulisan masuk dalam ruang lingkup Buletin Pos dan Telekomunikasi 

b. Memenuhi standar/persyaratan baku publikasi Buletin; 

c. Metodologi penelitian yang digunakan; 

d. Manfaat hasil riset terhadap pengembangan teknologi maupun kebijakan di bidang Pos dan Informatika. 
 

II.  PEDOMAN TEKNIS PENULISAN KARYA ILMIAH BULETIN POS DAN TELEKOMUNIKASI 
 
A. Kerangka tulisan: 
 

Tulisan hasil riset tersusun menurut urutan sebagai berikut: 
 
1) Judul 
 

Judul diketik dengan huruf awal setiap kata menggunakan hurup kapital tebal (bold) pada halaman pertama maksimum 15 
(lima belas) kata dengan jenis huruf Times New Roman dan berukuran 14. Judul harus mencerminkan isi tulisan, efektif, 



tidak mengandung singkatan dan tidak bermakna ganda. Judul ditulis dwi-bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 

Judul berbahasa Inggris ditempatkan di bawah judul berbahasa Indonesia dan ditulis miring. 
 
2) Nama dan alamat penulis serta alamat surat elektronik 
 

Nama penulis diketik lengkap di bawah judul beserta tanpa disertai gelar akademik dan jabatan. Dibawah nama penulis 

dicantumkan nama dan alamat lembaga serta alamat surat elektronik. Untuk tulisan yang ditulis oleh lebih dari satu orang, 

urutan penulisan nama penulis disesuaikan dengan kontribusi masing-masing penulis. Penulis dengan kontribusi lebih besar 

ditulis diawal. Bila penulis lebih dari satu orang dan berasal dari lembaga yang berbeda, untuk membedakan ditandai dengan 

superscript. 
 
3) Abstrak 
 

Abstrak berisi intisari artikel dan memuat latar belakang secara singkat, tujuan, metode dan hasil atau temuan dari penelitian. 

Abstrak ditulis dalam satu paragraph dan terdiri 150-200 kata. Ditulis secara dwi-bahasa (bahasa Indonesia dan Bahasa 

Inggris) dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman berukuran 9 (Sembilan) dengan spasi 1 (satu). Abstrak bahasa 

Inggris ditulis diatas Abstrak bahasa Indonesia. 
 
4) Kata kunci 
 

Kata kunci ditulis dwi-bahawa 3-5 kata dan berisi kata-kata penting dari artikel. Kata kunci tidak harus kata tunggal dan 

tidak berisi singkatan. Kata kunci ditulis dalam dwi bahasa, bahasa Indonesia yang diletakkan dibawah abstrak berbahasa 

Indonesia dan bahasa Inggris yang ditulis di bawah abstrak berbasaha Inggris. 
 
5) Sistematika Penulisan Artikel. 
 

Artikel memuat bagian-bagian berikut : 
 

a) Pendahuluan 
 

Meliputi Latar Belakang,  Perumusan Masalah, dan Tujuan Penelitian; 
 

b) Tinjuan Pustaka dan atau landasan teori 
 

Memaparkan telaah/kajian literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, untuk 

mengembangkan hipotesis atau proposisi penelitian dan model penelitian (jika dipandang perlu); 
 

c) Metode penelitian 
 

Berisi rancangan/model, pengukuran dan definisi operasional variabel, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik 

pengumpulan data, dan teknik/metode analisis data; 
 

d) Hasil dan pembahasan 
 

Berisi tentang analisis penelitian dan temuan-temuan terbaru yang ditemukan dalam penelitian. 
 

e) Simpulan dan saran 
 

Berisi ringkasan hasil penelitian. Di dalam kesimpulan dapat disertakan saran dan atau rekomendasis yang berisi 

usulan penulis terkait temuan penelitian. 
 

f) Implikasi Penelitian (opsional) Berisi 

implikasi dari hasil penelitian 
 

g) Ucapan terima kasih  
Penulisan ucapan terima kasih bersifat wajib dam bserisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan 

kontribusi terhadap penelitian, akan tetapi tidak bertanggung jawab terhadap isi artikel. 
 

h) Daftar Pustaka dengan format APA-Style 
 

Daftar pustaka berisi daftar rujukan yang digunakan di dalam artikel. 

 

6) Gambar dan Tabel 
 

Setiap gambar atau grafik harus diberikan judul dan nomor gambar secara berurutan, tanpa menyertakan nomor bab 

(contoh Gambar 1, Gambar 2, dst). Nomor dan judul gambar ditulis dibawah gambar yang bersangkutan dengan posisi di 

tengah (centre justified). Sumber gambar dicantumkan di dalam kurung setalah judul gambar.  
Resolusi gambar minimal 300 dpi dan dapat dilihat atau dibaca dengan jelas dengan ukuran yang proporsional dengan 
ukuran halaman. 
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Gambar 1. Jumlah radio siaran tahun 2009-2013 

(sumber: Ditjen SDPPI, 2014) 

 
Setiap tabel harus diberikan judul dan nomor secara berurutan tanpa menyertakan nomor bab (contoh Tabel 1, Tabel 2, 

dst). Nomor dan judul tabel ditulis diatas tabel dengan posisi di tengah (centre justified). Tabel disajikan tanpa garis vertikal. 

Sumber table diletakkan di bawah tabel dengan posisi di kiri (left justified). Tabel tidak boleh dalam bentuk image. 
 

Tabel 1. Pengkanalan TV VHF  
 

No. Kanal Batas Frekuensi 
Frekuensi Video Frekuensi Audio 

(MHz) (MHz)   

4 174 ± 181 175,25 180,75 

5 181 ± 188 182,25 187,75 

6 188 ± 195 189,25 194,75 

7 195 ± 202 196,25 201,75 

8 202 ± 209 203,25 208,75 

9 209 ± 216 210,25 215,75 

10 216 ± 223 217,25 222,75 

11 223 ± 230 224,25 229,75   
Sumber : (Direktorat Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, 2005) 

 

7) Penulisan acuan pada naskah 
 

a) Acuan ditulis pada naskah mengikuti aturan APA-Style : (Nama belakang penulis, Tahun)  
b) Acuan dengan satu sampai tiga penulis : (semua nama belakang penulis, Tahun). Contoh : (Basit, 2009), (Jong, Camir´, 

& Rogers, 2011)  
c) Acuan dengan empat penulis : (Nama belakang penulis pertama et.al., Tahun). Contoh : (Aldhaibani et al., 2013) 

 

8) Penulisan daftar pustaka 
 

a) Daftar pustaka yang dimuat harus disitasi pada tulisan dengan merujuk pada format APA-Style dan disarankan untuk 

menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley (http://www.mendeley.com). Lebih lanjut penjelasan tentang APA-

Style dapat dilihat melalui http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/  
b) Pustaka acuan harus lebih banyak acuan yang terpercaya, lebih diutamakan jurnal-jurnal dan dipublikasikan dalam lima 

tahun terakhir.  
c) Bila acuan bersumber dari internet, tidak diperbolehkan berasal dari Wikipedia. Harus dari web-web resmi lembaga 

atau blog perorangan dengan memiliki pengetahuan dibidangnya yang diakui oleh masyarakat luas. 
d) Penulisan sumber di dalam Daftar Pustaka harus diurutkan berdasarkan alfabet  nama penulisnya. 

e) Tidak diperkenankan untuk mencantumkan referensi dalam bentuk footnote ataupun endnote. 

 

Contoh penulisan Daftar Pustaka : 
 

Buku dengan satu penulis 
Latan, H. (2012). Structural Equation Modeling, Konsep dan Aplikasi menggunakan program Lisrel 8.80 (Kesatu., p. 37).  
Bandung: CV Alfabeta. 



Buku dengan dua penulis atau lebih  
Sarwono, J., & Budiono, H. (2012). Statistik Terapan, Aplikasi Untuk Riset Skripsi, Tesis dan Disertasi menggunakan 

SPSS, AMOS dan Excel (Kesatu., p. 56). Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 
 

Terjemahan 
Cushing, B.E (1991). Sistem Informasi Akuntansi dan Organisasi Perusahaan. Edisi ke 3. Diterjemahkan oleh : Kosasih.  
Jakarta : R. Erlangga 

 

Skripsi, Tesis dan Disertasi  
Basit, A. (2009). Dimensioning of LTE Network Description of Models and Tool , Coverage and Capacity 

Estimation of 3GPP Long Term Evolution radio interface. Helsinki University of Technology. 
 

Jurnal Cetak 
Ariansyah, K. (2013). Proyeksi Pertumbuhan Jumlah Pelanggan Radio Trunking Terrestrial dengan Analisis Runtun Waktu.  
Buletin Pos Dan Telekomunikasi, 11(1), 77±92. 

 

Jurnal Online  
Cho, I., Lee, I., & Park, Y. (2012). Study on Coexistence between Long Term Evolution and Digital Broadcasting services 

Department of Information & Communication , College of Engineering , Kongju Department of Electrical , Electronic & 

Control , College of Engineering , Kongju Mobile Packet. Electronics and Telecommunications, 38, 75±92. Retrieved 
from http://www.sersc.org/journals/IJAST/vol38/7.pdf 

 

Prosiding  
Liu, Y., Yan, S., & Yang, O. (2012). Cooperative Spectrum Detection Technology. In Proceedings of the 2nd 

International Conference on Computer Application and System Modeling (pp. 324±327). Paris, France: Atlantis Press. 

doi:10.2991/iccasm.2012.81 
 

Dokumen Online  
&UHVZHOO��-��:����������5HVHDUFK�'HVLJQ×��4ualitative, Quantitative. and Mixed Methods Approaches. Sage Publications, 

Inc. Sage Publications, Inc. Retrieved September 12, 2013, from 

http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic1334586.files/2003_Creswell_A Framework for Design.pdf 

 

Website 
KemenkominIR����������.RPLQIR×��3HQJJXQD�,QWHUQHW�GL�,QGRQHVLD����-XWD�2UDQJ�0LNUR��5HWULHYHG�-DQXDU\�����������IURP�

ttp://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berit 

a_satker 
 

Untuk memudahkan dalam pengolahan sitasi dan penulisan daftar pustaka sangat disarankan untuk menggunakan aplikasi 

Mendeley. Tutorial singkat menggunakan mendeley dapat di unduh di : http://goo.gl/ujSB5q 

 

Template dokumen dapat diunduh di http://goo.gl/NMyJJg 
 
 

III. KETENTUAN LAINNYA 
 
A.  Penyerahan Naskah 
 

Penulis wajib memiliki akun di http://online.bpostel.com. Naskah diserahkan kepada redaksi dengan cara mengunggahnya 
melalui website tersebut, setelah penulis melakukan login. Semua proses yang sedang berjalan dapat dipantau melalui akun 

penulis.  
Apabila penulis menemukan masalah atau kesulitan, silakan menghubungi redaksi melalui email ke redaksi@bpostel.com 

 

B. Kepemilikan Naskah 
 

Naskah yang diterima menjadi milik redaksi. Apabila naskah ditolak, penulis diperbolehkan meminta redaksi untuk 

menghapus semua salinan yang ada pada redaksi Buletin Pos dan Telekomunikasi dengan cara mengirimkan email kepada 

redaksi@bpostel.com dengan subyek [pemusnahan salinan naskah]. Ketentuan lengkap mengenai hak cipta dapat dilihat di 

KWWS���RQOLQH�ESRVWHO�FRP��SDGD�PHQX�µ$XWKRU�*XLGHOLQH¶ 

 

C. Lisensi Naskah yang diterbitkans 
 

Naskah yang diterbitkan dalam Buletin Pos dan Telekomunikasi tunduk di bawah lisensi Creative Common Attribution-

NonCommercial-ShareAlike 4.0. Naskah dapat dibagikan dengan menyalin, menyebarkan dan meneruskan karya yang ada 

atau melakukan perubahan seperti alih bahasa untuk mengadaptasi karya. Keterangan lebih lanjut mengenai lisensi ini 

merujuk pada http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/. 
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