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PETUNJUK PENULISAN NASKAH (MANUSCRIPT)
Jurnal Sylva Lestari menerbitkan naskah ilmiah hasil
penelitian dasar dan terapan 5 (lima) tahun terakhir
tentang kehutanan dan lingkungan hidup di wilayah
tropika. Naskah yang dikirim belum pernah
dipublikasikan atau tidak dalam proses penerbitan untuk
berkala ilmiah lain yang dinyatakan dengan
melampirkan surat pernyataan sebagaimana terdapat
pada borang isian pada bagian akhir petunjuk penulisan
ini.
Naskah diketik pada kertas berukuran A4 dengan
huruf Times New Roman, font 12, dua spasi dan satu
kolom untuk keseluruhan artikel. Lebar margin pada
keempat tepi kertas adalah 2,5 cm.
Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau
bahasa Inggris tetapi abstrak dan kata kunci (key
words) ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa
Inggris.
Judul naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris. Judul disarankan tidak lebih dari 15 kata,
spesifik, efektif, dan lugas, sehingga dengan sekali
dibaca dapat ditangkap maksudnya secara komprehensif.
Nama penulis hendaklah ditulis lengkap, tanpa
gelar akademis, dan disertai nama institusi tempat
bekerja beserta alamatnya. Penulis (utama) hendaknya
menyebutkan alamat e-mail dan nomor telepon untuk
keperluan komunikasi/korespondensi.
Abstrak ditulis satu paragraf berisi lebih kurang
200 kata yang secara utuh tetapi ringkas
menggambarkan esensi isi tulisan (latar belakang,
tujuan, metode, hasil, dan simpulan).
Kata kunci maksimal lima kata, dan hendaklah
dipilih secara cermat sehingga mampu mencerminkan
konsep yang dikandung dalam naskah serta untuk
meningkatkan keteraksesan artikel tersebut.
Tubuh artikel terdiri atas pendahuluan
(introduction), metode penelitian (materials and
methods), hasil dan pembahasan (results and
discussion), simpulan (conclusions), sanwacana
(acknowledgment) bila diperlukan, dan daftar pustaka
(references).
Tabel dibuat dengan bentuk terbuka dan diberi
judul di atasnya yang menggambarkan isi tabel dengan
tepat. Gambar atau foto (hitam putih) diberi judul dan
keterangan yang jelas. Besar gambar tidak melebihi
ukuran kuarto. Judul tabel dan gambar diakhiri dengan
tanda baca titik.
Perujukan pustaka diharapkan primer dan
mutakhir serta ditulis secara alfabetis. Naskah harus
merujuk paling tidak dua jurnal terbitan tiga tahun
terakhir. Setiap sumber pustaka diketik dalam spasi
tunggal dengan tanda baca utama adalah titik. Informasi
tentang sumber pustaka harus lengkap.

Penulisan daftar pustaka untuk penulis tunggal
dimulai dengan nama belakang diikuti tanda baca koma,
huruf pertama nama depan (dan huruf pertama nama
tengah jika ada) dalam huruf besar diikuti tanda baca
titik. Penulis berikutnya diketik dengan huruf pertama
nama depan (dan huruf pertama nama tengah) dalam
huruf besar yang diikuti tanda baca titik, diikuti nama
belakang.
Beberapa contoh penulisan daftar pustaka adalah
sebagai berikut:
Buku:
Dardjowidjojo, S. 2003. Psikolinguistik: Pengantar
Pemahaman Bahasa Manusia. Buku. Yayasan
Obor Indonesia. Jakarta. 239 p.
Skripsi:
Sari, P. G. 2004. A comparative study between the effect
of experience tasks and independent task toward
students reading comprehension achievement.
Skripsi. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
147 p.
Jurnal atau berkala ilmiah:
Malhotra, N. and A. Mukherje. 2003. Analysing the
commitmen service quality relationship : a
comparative study of retail banking call centres
and
branches.
Journal
of
Marketing
Management. 19:941—971.
Koran:
Nasution, A. H. 1984. Siasat menjawab ujian pilih
berganda. Kompas, 9 Agustus, hlm. 4, kol. 2.
Internet:
Oakley, J. H. The Achilles Painter. The Perseus Project.
Gregory Crand (Ed.). Maret 1997. Tufts U. 14
May
1998.
http://www.perseus.tufts.edu/
Secondary/PainterEssay/Achilles_toc.html.
Naskah dikirim ke alamat redaksi sebanyak dua
rangkap (hard copy) beserta soft copy-nya dalam CD.
Artikel diketik dengan perangkat lunak pengolah kata
Microsoft Word.
Panjang naskah adalah 10–15 halaman, termasuk
tabel dan gambar. Naskah yang sudah ditelaah oleh
Mitra Bestari (peer-reviewer) dan diterima oleh Dewan
Penyunting akan dikembalikan kepada penulis untuk
diperbaiki. Hasil perbaikan dalam satu minggu
hendaknya bisa diterima kembali oleh Dewan
Penyunting.
Naskah yang telah dinyatakan diterima untuk
diterbitkan dikenakan biaya penerbitan sebesar
Rp
250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per
naskah. Untuk keperluan perbanyakan, penulis dapat
mengunduh (down load) naskah yang telah diterbitkan
dengan mengakses situs www.jurnal.fp.unila.ac.id.

