PEDOMAN PENULISAN
Jurnal Lanskap Indonesia (JLI) diedit oleh dewan editor dari Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian –
Institut Pertanian Bogor (FAPERTA IPB) bekerja sama dengan Ikatan Arisitek Lansekap Indonesia (IALI). Jurnal
diterbitkan oleh Departemen Arsitektur Lanskap FAPERTA IPB pada bulan April dan Oktober setiap tahunnya. Editor
menerima naskah mengenai bidang ilmu arsitektur lanskap yang terkait dengan aspek perencanaan, perancangan,
pengelolaan dan tanaman lanskap sebagai kajian utama.
Naskah direview oleh para ahli sesuai dengan bidang yang dikaji. Naskah yang direview terbagi atas kategori riset,
kritik evaluasi, model, usulan teknologi, dan refleksi pemikiran. Naskah yang diundang oleh editor (invited paper)
tidak direview dan susunan penulisan tidak terlalu mengikuti pedoman struktur penulisan pada jurnal ini.
PROSEDUR
1. Naskah yang dikirim berupa
naskah asli yang belum pernah
dipublikasikan pada media lain.
Naskah yang pada saat bersamaan
dalam proses review pada jurnal
lain tidak diterima oleh redaksi.
2. File digital naskah dalam format
*.doc dikirim melalui email ke
alamat:
j.lanskapindonesia@gmail.com
3. Pada setiap halaman, penulis tidak
diijinkan mencantumkan namanya
untuk tujuan review (blind review),
dan pada daftar pustaka tidak
mengacu pada publikasi yang
disusun oleh penulis. Jika naskah
diterima, penulis dapat menambahkan acuan tersebut pada daftar
pustaka.
4. Penulis akan mendapat konfirmasi
dari redaksi tentang penerimaan
naskah, dimuat atau tidaknya naskah, hasil review dan revisi, serta
jadwal naskah akan dipublikasikan.
5. Penulis yang naskahnya dimuat
akan mendapatkan 1 eksemplar
jurnal dan 5 eksemplar re-print.
FORMAT
1. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris.
2. Naskah disusun pada kertas A4
(21.0 x 29.7 cm), format 1 kolom,
margin 2 cm pada keempat sisi.
Huruf yang digunakan Times New
Roman ukuran 12 point, dengan
jarak 2 spasi.
3. Naskah (judul, isi, daftar pustaka,
dan jika ada endnotes, ucapan
terima kasih) tidak lebih dari 5000
kata (18 halaman); ilustrasi (tabel,
gambar, foto, dsb) diletakkan pada
halaman terpisah dan jumlah seluruh halaman tulisan dan ilustrasi
tidak lebih dari 23 halaman.
4. Halaman judul mencakup judul
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta biografi singkat
penulis tersusun atas sekitar 100

kata, terdiri dari nama lengkap
(tanpa gelar), latar belakang pendidikan, posisi/bidang kerja saat ini
serta nama lembaga, kontak (alamat surat, e-mail, telephone, fax),
dan bidang riset yang diminati.
Halaman judul ini tidak termasuk
dalam jumlah halaman yang dihitung pada ketentuan nomor 3.
5. Pada setiap halaman berikutnya
diberi nomor berurutan, dengan
struktur penulisan sebagai berikut:
a. Judul dalam bahasa Indonesia
dan Inggris untuk artikel
dalam bahasa Indonesia, dan
judul dalam bahasa Inggris
untuk artikel berbahasa Inggris
b. Abstract dalam bahasa Inggris
secara singkat dan jelas, berisi
tujuan, metode dan hasil studi
(maksimum 250 kata).
c. Kata kunci (Key words) maksimum 5 kata
d. Pendahuluan (Introduction)
e. Metode (Methods)
f. Hasil dan Pembahasan (Result
and Discussion)
g. Kesimpulan (Conclusion)
h. Endnotes
i. Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)
j. Daftar Pustaka (References)
k. Ilustrasi
6. Ketentuan ilustrasi:
a. Setiap tabel diberi nomor berurutan dan harus diacu dalam
tulisan.
Tabel diberi judul
singkat, isi tabel diketik dengan huruf Times New Roman
ukuran 10 point.
b. Setiap gambar (peta, grafik,
foto, sketsa) diberi nomor
berurutan dan harus diacu
dalam tulisan.
Gambar dan
foto harus jelas dan berukuran
minimal 6x8 cm.
c. Ilustrasi (tabel, gambar, foto,
dsb) yang merujuk pada tulisan lain/kepemilikan orang lain
harus dicantumkan sumbernya.
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d. Jika foto yang dikirim terpilih
sebagai foto cover, redaksi
akan meminta penulis mengirimkan filenya dalam format
tertentu.
e. Seluruh ilustrasi yang dicetak
pada jurnal berwarna hitamputih.
7. Rujukan dalam tulisan ditulis
menggunakan nama dan tahun,
misalnya Simonds (1983) atau
(Simonds, 1983); Brown dan
Gillespie (1995) atau (Brown dan
Gillespie, 1995). Bila penulis tiga
orang atau lebih, ditulis et al.
Seperti Newton et al (2007) atau
(Newton et al., 2007). Contoh
kutipan sekunder: Simonds (1983
dalam Margaretha, 2007).
8. Daftar pustaka disusun menurut
sistem Harvard, contohnya:
Buku:
Simonds, J.O. 1983. Landscape
Architecture. New York: McGrawHill Book Inc. Co.
Jurnal:
Wilmers, F. 1990. Effects of
vegetation on urban climate and
buildings. Journal of Energy and
Buildings. 15(3): 507–514.
Prosiding:
Murdiyarso, D. 2010. Sustaining
local livelihood through carbon
sequestration.
Di
dalam:
Murdiyarso D, Herawati H, editor.
Carbon Forestry, Who will benefit?
Proceedings of Workshop on Carbon
Sequestration
and
Sustainable
Livelihoods. [Bogor, 11 Nov 2005].
Bogor: CIFOR. Hlm 1-16.
Informasi dari internet:
Kementerian Negara Perumahan
Rakyat (Menpera). 2007. Rusunawa,
Hunian Alternatif Untuk Kalangan
Bawah. http://www.rusunawa.net
(diakses 27 Jan 2010).
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Redaksi Jurnal Lanskap Indonesia menerima pemasangan iklan yang
terkait dengan produk/bidang arsitektur lanskap.
Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:
Redaksi Jurnal Lanskap Indonesia
Departemen Arsitektur Lanskap
Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor
Jl. Meranti Kampus IPB Darmaga
Bogor 16680
Telephone/Fax: 0251-8422415
E-mail: j.lanskapindonesia@gmail.com
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