
 

 

 

 

 

Ruang Lingkup 
Aquasains merupakan jurnal berkala yang berfungsi sebagai sarana komunikasi ilmiah dan untuk 

menyebarluaskan hasil-hasil penelitian. Bidang kajian dimuat meliputi perikanan budidaya, manajemen dan 

pemanfaatan sumberdaya perikanan. Naskah dalam jurnal tidak selalu mencerminkan pendapat Universitas 

Lampung. Dewan redaksi dapat menyingkat atau memperbaiki naskah yang akan dimuat tanpa mengubah 

maksud dan isinya. Jurnal Aquasains terbit tiga kali dalam setahun, bulan Maret, Juli dan Nopember 

Aquasains menerima naskah dalam bentuk hasil penelitian (artikel ilmiah), catatan penelitian, dan 

pemikiran konseptual baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Naskah hasil penelitian 

maksimum 12 halaman (suntingan akhir) termasuk gambar dan tabel. Naskah yang disetujui untuk dimuat 

akan dibebani kontribusi biaya sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus lima puluh ribu rupiah) per delapan 

halaman pertama, selebihnya ditambah Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) per halaman. Untuk 

halaman dengan gambar berwarna akan dikenakan biaya tambahan Rp 5000 (Lima Ribu Rupiah) per 

halaman. 

1. Persyaratan Legal 
Penulis harus menjamin bahwa naskah tidak akan dipublikasikan dimanapun dalam bahasa yang  sama atau 

berbeda tanpa izin dari pemilik hakcipta, yang menjamin hak pihak ketiga tidak akan dilanggar, dan penerbit 

tidak akan bertanggung jawab jika ada klaim dari pihak ketiga. 

Penulis yang menyertakan bagian gambar atau teks yang sudah dipublikasikan di lain tempat yang 

membutuhkan izin dari pemilik harus menyertakan bukti  seperti izin atau persetujuan yang diperoleh ketika 

akan megirimkan makalahnya. Materi yang diterima tanpa bukti akan dianggap asli dari penulis. 

Naskah harus dilengkapi dengan “Pernyataan Pemindahan Hakmilik” yang dapat diunduh dari 

http://perikanan.unila.ac.id/ 

2. Prosedur Editorial 
Makalah harus merupakan hasil penelitian yang relatif baru. Semua naskah adalah subjek untuk peer review. 

Penulis harus mengirimkan naskahnya dalam bentuk elektronik dengan format LYX atau Word dan PDF ke 

alamat redaksi: 

Jurusan Budidaya Perairan 

Fakultas Pertanian Universitas Lampung 

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1 Bandar Lampung 35145 

Email : 

aquasains@yahoo.com 

aquasains@gmail.com 

Naskah yang dikembalikan ke penulis untuk revisi harus dikirim kembali dalam waktu 4 minggu, sebaliknya 

jika tidak akan dipertimbangkan telah menyatakan menarik diri. 

Naskah yang diyatakan ditolak tidak akan dikembalikan ke penulis (kecuali Ilustrasi asli). Makalah yang tidak 

sesuai dengan aturan jurnal akan dikembalikan ke penulis untuk direvisi sebelum dipertimbangkan untuk 

dipublikasi. Penulis bertanggung jawab terhadap keakuratan pustaka. 

3. Persiapan Naskah 
Untuk membantu penulis menyiapkan naskah, Aquasains akan menyediakan template dalam bentuk paket 

makro LYX dan template dalam bentuk word yang dapat digunakan dengan MS Office Word 2007 dan 2010. 

 Halaman Judul.Halaman judul harus termasuk: 

– Nama(nama) Penulis 

– Judul harus ringkas dan informatif 

– Intitusi yang berafiliasi dengan penulis dan alamat penulis 

– Alamat Email, telpon/HP dan nomor fax untuk korespondensi dengan penulis 

http://perikanan.unila.ac.id/
mailto:aquasains@yahoo.com


 Abstrak.Tiap Makalah harus didahuli dengan abstrak berisikan hasil yang paling penting dan 

kesimpulan yang dapat ditulis dalam bahasa indonesia atau bahasa inggris dengan tidak lebih dari 300 

kata. 

 Kata Kunci. Tiga atau enam katakunci harus disediakan setelah abstrak untuk tujuan pengindekskan. 

 Singkatan. Singkatan harus didefinisikan pada saat pertama kali disebutkan dalam abstaks dan 

disebutkan ulang pada tubuh naskah utama dan digunakan secara konsisten untuk selanjutnya. 

 Daftar simbol yang harus mengikuti abstraks  dalam bentuk daftar jika diperlukan. Penomoran Bab 

harus dalam bentuk desimal. Satuan Internasional (SI) harus digunakan. 

 Catatan kaki yang mendasar pada teks harus diberi nomor secara berurutan dan ditempatkan pada 

bagian bawah halaman dimana dirujuk 

 Catatan Kaki. Catatan pada halaman judul tidak diberikan simbol perujuk. Catatan kaki pada teks 

diberi nomor secara berurutan, begitu juga dengan tabel harus ditunjukkan dengan huruf kecil 

superscript (atau bintang untuk nilai signifikan dan data statistik lainnya).  

 Pendanaan. Penulis diharapkan untuk mengungkapkan semua bentuk komersialisasi atau asosiasi 

lain yang mungkin memici konflik kepentingan yang berhubungan dengan materi yang dikirim. Semua 

sumber pendanaan yang mendukung pekerjaan dan institusi atau perusahaan yang berafiliasi dengan 

penulis harus diakui. 

 Apendiks. Jika ada satu atau lebih apendiks, harus diberi nomr secara berurutan. Persamaan dalam 

apendiks harus ditujukan secara berbeda dari bagian utama makalah seperti (A1), (A2) dsb. Pada tiap 

apendiks persamaan harus diberi nomor secara terpisah. 

 Pustaka. Daftar pustaka hanya yang termasuk kata dalam naskah yang disitir dan yang sudah 

dipublikasikan atau diterima untuk publikasi. 

Kominikasi pribadi hanya disebutkan dalam teks. Jika tersedia DOI (Digital Object Identifier) dapat 

ditambahkan pada akhir dari pustaka dalam bentuk pertanyaan. 

Pensitiran dalam teks harus ditunjukan dengan nomor dalam kurung kuadrat seperti [1], [2] dsb. 

Pustaka harus diberi nomor dalam urutan dimana terlihat dalam teks dan didaftar dalam urutan 

numerik. Judl jurnal harus disingkat sesuai dengan aturan internasional yang berlaku. Pustaka dengan 

tanda baca yang benar harus mengikuti gaya seperti berikut: 

Artikel jurnal: 

Hijau T, Hitam J, Biru W (2010) Judul artikel. Singkatan Jurnal.Volume Nomor:halaman-halaman 

Buku: 

Hijau T, Hitam J (2012) Judul Buku. Lokasi:Penerbit. Halaman 

Buku dengan banyak Penulis: 

Biru W (2011) Judul Bab.Dalam: Hijau T, Hitam J (Eds) Judul Buku. Lokasi: Penerbit, pp 1-50 

Pustaka seperti “komunikasi pribadi” atau “data tidak dipublikasikan” tidak dapat dimasukkan dalam 

daftar pustak, tetapi harus disebutkan dalam tanda kurung: hal ini juga diterapkan pada makalah yang 

dipresentasikan pada pertemuan tetapi belum dipublikasikan atau diterima untuk publikasi. Tnaggal 

harus diberikan untuk kedua bentuk “komunikasi pribadi” atau “data tidak dipublikasikan” 

Makalah yang telah diterima untuk publikasi harus dimasukkan dalam daftar pustaka dengan nama 

jurnal dan ditambahkan keterangan “in press”. 

Komunikasi oral hanya disebutkan dalam Pengakuan/ucapan terima kasih. 

Makalah yang dipoblikasikan online tetapi belum atau tidak dicetak dapat disitir menggunakan Digital 

Object Indentifier (DOI). DOI harus ditambahkan pada akhir pustaka dalam bentuk pertanyaan 

Contohnya: Ward J, Robinson PJ (2004) How to detect hepatocellular carcinoma in cirrhosis. Eur 

Radiol DOI 10.1007/s00330-004-1450-y 

 Ilustrasi dan Tabel. Semua gambar (Foto, grafik atau diagram) dan tabel harus disitir dalam teks, dan 

diberi penomeran secara berurutan dengan nomer arab (1, 2, dst) untuk mengidentifikasi gambar atau 

tabel. Gambar atau foto atau grafik harus dikirimkan dalam kualitas terbaik untuk dicetak, untuk 

gambar dua warna (hitam dan putih) harus dikirim dengan kontrs yang jelas. Beberapa gambar yang 

ditempatkan dalam satu plate dalam satu halaman harus dibuat legenda dengan singkat dan jelas yang 

dapat menjelaskan gambar. Legenda ditempatkan di bawah gambar, diats sitiran untuk gambar. 



Tabel harus memiliki judul dan legenda untuk menjelaskan jika menggunakan singkatan dalam tabel.Catatan 

kaki untuk tabel digunakan untuk menjelaskan keterangan dari isi tabel dengan meggunakan superscript 

huruf kecil. Untuk menjelaskan signifikansi atau data statistik digunakan lambang bintang (asterik). 

 

 

 

4. Pengiriman Elektronik 
Teks dan gambar harus dikirim dalam file terpisah. Panduan teknis untuk menyiapkan naskah. 

 Teks 

Jurnal aquasains hanya menerima file dengan format LYX (lebih disukai untuk yang sudah familier) 

atau format dokumen MS word. 

Untuk pengiriman naskah menggunakan perangakt lunah pengolah kata LYX harus menyertakan 

sumber aslinya dan dalam bentuk postscript atau pdf. Penulis dapat menggunakan paket makro LYX 

ataupun template word yang akan disediakan oleh radaksi. 

Panduan layout 

1. Menggunakan huruf normal sederhana (seperti TimesRoman) untuk teks 

Pilihan style yang lain: 

• Untuk teks yang membutuhkan perhatian, istilah asing, dan nama latin menggunakan tipe italik 

• Untuk tujuan khusus seperti vektor matematik gunakan tipe huruf tebal 

2. Gunakan penomoran halaman secara otomatis 

3. Untuk Indentasi menggunakan tab stops dan tidak diperkenankan menggunakan space bar 

4. Untuk tabel menggunakan fungsi tabel dalam MS word, tidak menggunkan spreadsheet atau 

program Excell untuk membuat tabel 

5. Menggunakan editor persamaan dalam MS word 

6. Tabel dan gambar diletakkan di halaman akhir naskah 

7. Semua gambar yang ada dalam teks dikirimkan delam file terpisah 
 Ilustrasi 

Siapkan gambar yang akan dikirim dalam format EPS untuk grafik vektor yang dapat dikspor dari 

program pengolah gambar atau perangkat lunak image converter, dan untuk gambar dua warna (hitam-

putih) menggunakan format TIFF. Nama file (satu file untuk tiap gambar) juga termasuk nomor gambar. 

Legenda gambar harus disertakan dalam teks tidak dalam file gambar. 

– Resolusi pemindaian:gambar yang dipindai harus didigitasi dengan resolusi minimum 800 dpi untuk 

gambar berwarna dan 300 dpi untuk gambar dua warna. 

– Warna gambar disimpan dalam format RGB (8 bits tiap saluran). 

– Grafik vektor: huruf yang digunakan dalam grafik vektor harus sudah termasuk, tidak 

diperkenankan menggambar menggunakan hairline, minimum tebal garis adalah 0.2 mm (0.567 

pt). 

 Format Data 

1. Untuk naskah awal  pengiriman file disimpan dalam bentuk RTF (Rich Text Format) atau 

DOC atau DOCX atau format lain yang kompatibel dengan pengolah kata MS Word. Gambar 

dalam format EPS dan atau TIFF. Jika menggunakan pengolah kata LYX  file disimpan dalam 

format berekstensi .lyx dan termasuk sumber aslinya dari makropaketnya dan dalam format 

postscript atau pdf. 

2. Informasi umum yang berisi judul, Operating system yang digunakan, program pengolah 

kata, program pengolah gambar, dan program kompresi file ditulis dalam program notepad 

atau wordpad. 

3. Semua file teks, ilustrasi atau gambar dan informasi umum dikirim dalam bentuk file kompresi 

ZIP, file diberi nama dengan hal yang mudah diingat (seperti nama penulis) tidak lebih dari 8 

karakter tidak menggunakan simbol khusus. 

5. Materi Elektronik Pelengkap (MEP) 
Untuk artikel dalam jurnal ini yang akan dipublikasikan disediakan materi: 

o Dikirim ke Editor dalam bentuk elektronik bersama dengan makalah sebagai subjek untuk peer review 



o Diterima Editor  

MEP terdiri atas: 

– Informasi yang tidak mungkin dicetak seperti animasi, klip video, rekaman suara dsb. 

– Informasi yang lebih tepat dalam bentuk elektronik seperti rangkaian/sequence, data spektral dsb. 

– Data asli yang besar yang berhubungan dengan makalah seperti tabel tambahan, ilustrasi 

(berwarna dan atau hitam putih) dsb. 

Setelah makalah dinyatakan diterima oleh Editor MEP akan dipublikasikan sebagaimana yang diterima dari 

penulis hanya dalam versi online. Referensi akan diberikan pada versi cetak. 

6. Perbaikan/Koreksi 
Penulis harus menyertakan membuat bukti koreksi pada printout dalam file pdf, pengecekkan bahwa teks 

sudah lengkap dimana gambar dan tabel sudah termasuk di dalamnya. Setelah publikasi online, selanjutnya 

perubahan hanya dapat dilakukan dalam bentuk Erratum yang akan di hyperlink-kan dengan artikel. 

Penulis hanya. Perubahan mendasar dalam isi seperti hasil terbaru, nilai terkoreksi, judul dan 

kepengarangan tidak diperkenankan tanpa persetujuan dari editor yang bertanggung jawab. Dalam kasus ini 

harap menghubungi Pimpinan Redaksi sebelum mengembalikan bukti ke penerbit. 

7. Cetakan Lepas 
Cetakan lepas dari artikel akan diberikan tanpa dikenakan biaya tambahan sebanyak kontibutor dalam 

artikel.Jika menginginkan untuk memesan tambahan cetakan lepas harus mengembalikan formulir 

pemesanan dengan bukti yang sesuai, kemudian diberi judul untuk menerima file pdf dari artikel untuk 

penggunaan pribadi. Biaya untuk tambahan pemesanan cetakan lepas akan ditentukan kemudian. 


