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JADWAL PENERBITAN NASKAH
Jurnal Pembaharu terbit dua kali dalam satu tahun. Di bawah ini merupakan jadwal
penerbitan Jurnal Pembaharu STT LETS :
Jadwal Penerbitan Jurnal
Juni
Desember

Batas Akhir Penerimaan Naskah
April
Oktober

Naskah dapat dikirim ke Editor Jurnal Pembaharu melalui email sttlets.indonesia@gmail.com
sesuai dengan jadwal yang tercantum. Apabila penerimaan naskah melewati jadwal yang
ditentukan, maka naskah akan ditinjau pada edisi yang akan datang.
Proses Review
Naskah yang diterima akan disaring melalui proses redaksional, dengan hasil berupa
(1) diterima tanpa perubahan, (2) diterima dengan perubahan, atau (3) ditolak. Naskah yang
sudah diperbaiki dapat dikirimkan kembali selambat-lambatnya dua minggu sebelum
penerbitan.
Ketentuan Lain
Redaksi berhak untuk memperbaiki susunan naskah dan bahasanya, tanpa mengubah
tujuan dan isi penelitian. Naskah yang sudah dimuat dalam jurnal lain tidak diperkenankan
untuk dikirimkan pada jurnal ini.
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A. Ketentuan Penulisan
1. Untuk detail penulisan, silakan unduh template penulisan JPU atau memperhatikan
keterangan berikut:
 Marjin atas, bawah, kanan : 2 cm
 Marjin kiri : 3 cm
 Font type : Times New Romans
 Font size :
i. Judul : 16 pts (BOLD; rata tengah/centered)
ii. Heading 1 : 12 pts (rata tengah/centered)
iii. Heading 2 dst : 12 pts (ITALIC; rata kanan-kiri/justified)
iv. Isi abstrak+naskah : 12 pts (rata kanan-kiri/justified)
v. Isi tabel/diagram : 11 pts (rata kiri/left)
vi. Keyword : 12 pts (ITALIC; rata kanan-kiri/justified)
vii. Daftar Pustaka : 12 pts (rata kanan-kiri/justified)
 Spasi :
i. Abstrak : 1
ii. Naskah : 1.5
iii. Isi tabel : 1
iv. Daftar pustaka : 1
2. Naskah harus berasal dari bidang ilmu Teologi, namun dapat menggunakan variabel/isu
non-teologi.
3. Naskah ditulis dalam format MS Word dengan panjang naskah minimal 10 halaman dan
maksimal 20 halaman.
4. Seluruh naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Abstrak harus dibuat
dalam dua bahasa. Jika menggunakan Bahasa Indonesia, seluruh istilah wajib disertakan
padanannya dalam bahasa Indonesia. Untuk kutipan langsung, cantumkan nomor halaman
dari sumber yang dirujuk, dan tuliskan dalam bahasa aslinya serta padanannya dalam
bahasa Indonesia. Contoh:
“Social exclusion can thus be understood as the continuous and gradual exclusion .....”
(Steinert & Pilgram, 2003, p.5).
[Pengucilan sosial dapat dipahami sebagai pengucilan terus-menerus dan gradual ..... (yang
semoga saja lebih baik) (Steinert & Pilgram, 2003, p.5)]

5. Judul artikel ringkas dan lugas serta menyiratkan disiplin ilmu yang dipaparkan; teologi
pastoral, biblikal study, pendidikan agama kristen dan studi kasus.
6. Pada setiap kali penerbitan, penulis artikel memperoleh satu eksemplar Jurnal Pembaharu
secara Gratis.

B. Template Penulisan

JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL
[Nama Penulis Pertama]
[Afiliasi Penulis: Nama Departemen / Fakultas / Jurusan]
[Nama Universitas / Lembaga]
[Alamat, Kota, Negara, Kode Pos]
[Nama Penulis Kedua]
[Afiliasi Penulis: Nama Departemen / Fakultas / Jurusan]
[Nama Universitas / Lembaga]
[Alamat, Kota, Negara, Kode Pos]
[Nama Penulis Ketiga]
[Afiliasi Penulis: Nama Departemen / Fakultas / Jurusan]
[Nama Universitas / Lembaga]
[Alamat, Kota, Negara, Kode Pos]
[Tuliskan sponsor penelitian beserta nomor proyek di sini dan tanda bintang (*) di
judul. Apabila tidak ada sponsor, hapuslah kotak ini.]
Abstract—Abstract is written in English and Indonesian, limited to 250 words, and written
in single paragraph. Abstract should contain goal, research method, and short description of
result. It should not contain any references.
Keywords: keyword 1; keyword 2; etc (separated by semi-colon) Abstrak—Abstrak ditulis
dalam bahasa Inggris dan Indonesia, maksimal 250 kata, dan ditulis dalam paragraf tunggal.
Abstrak hendaknya mencakup tujuan, metode, dan deskripsi ringkas dari hasil penelitian.
Abstrak tidak memuat rujukan.
Keywords: kata kunci 1; kata kunci 2; dst (pisahkan dengan tanda titik koma. Paling banyak
5 kata kunci).
PENDAHULUAN
Memuat latar belakang studi dan kajian teoritik yang relevan, tujuan penelitian, kerangka
berpikir dan hipotesis yang hendak diuji. Apabila diperlukan, bagian ini dapat dipecah dalam
beberapa sub judul.
Sub judul 1
Ini adalah contoh latar belakang dan/atau kajian teoritik yang dipecah.
Sub judul 2
Ini adalah contoh latar belakang dan/atau kajian teoritik yang dipecah.

METODE
Partisipan
Cantumkan jumlah, karakteristik dan teknik pengambilan sampel/subjek penelitian.
Desain
Cantumkan desain penelitian pada bagian ini.
Prosedur
Cantumkan langkah-langkah penelitian yang secara aktual dilakukan pada bagian ini.
Teknik analisis
Cantumkan teknik analisis data penelitian pada bagian ini.

ANALISIS DAN HASIL
Cantumkan hasil penelitian pada bagian ini. Hindari penggunaan poin-poin seperti dalam MS
Power Point. Sebagai gantinya, tuliskan sebagai berikut: (1) perihal pertama; (2) perihal
kedua; (3) perihal ketiga; (4) perihal keempat, dan (5) perihal kelima. Apabila setiap perihal
terlalu panjang, dapat ditulis sebagai berikut: Pertama, perihal pertama. Kedua, perihal
kedua. Ketiga, perihal ketiga. Keempat, perihal keempat. Kelima, perihal kelima.
Gambar
Pencantuman gambar/bagan dilakukan setelah sebelumnya dijelaskan dalam teks. Sertakan
soft copy gambar/bagan dengan format PNG. Sumber gambar disebutkan di bagian bawah
gambar apabila bukan karya sendiri. Izin penggunaan atau bukti kepemilikan gambar harus
disertakan apabila gambar tersebut dimiliki hak ciptanya oleh orang lain. Judul gambar
diletakkan di bawah gambar.
Tabel
Judul tabel diletakkan di atas tabel, contoh:

VAR
PM
EMP
SC
REL

MEAN
5.22
3.90
3.99
5.91

Keterangan:
PM
EMP
SC
REL

Tabel 4.5
Gambaran Data Penelitian (N= 227)
SD
S
PM
EMP
SJS
0.64
1-7
0.41
1-5
0.29
0.47
1-5
0.34
0.28
0.25
0.68
1-7
0.25
0.24
0.17

: Perilaku Moral
: Empati
: Social Capital
: Religiusitas

SD
S

SC

REL

0.18

-

: Standar Deviasi
: Rentang Skala

Persamaan
Apabila terdapat persamaan (equation), tuliskan persamaan tersebut dalam huruf Times New
Roman atau Symbol (tidak menggunakan jenis huruf lain). Persamaan tersebut diletakkan di
tengah. Seluruh simbol Yunani atau Romawi dalam badan naskah wajib dicetak miring.
Berikan nomor pada persamaan secara berurutan sebagaimana nampak dalam persamaan (1)
di bawah ini:
α + β = χ (1)

DISKUSI
Cantumkan pembahasan pada bagian ini. Penulis dapat menggunakan teori-teori dan hasilhasil penelitian terdahulu sebagai pembanding untuk pembahasan hasil penelitian.

KESIMPULAN DAN SARAN
Simpulan dan saran (teoritis, metodologis, praktis) diletakkan pada bagian ini.

DAFTAR PUSTAKA
Referensi berasal dari sumber primer (artikel jurnal ilmiah) atau pun sekunder, dan
diutamakan terbitan 15 tahun terakhir. Setiap referensi yang diacu di badan naskah, harus
terdapat kepustakaan yang koresponden di bagian Referensi ini, seperti dalam contoh
berikut:
Kotter dan Winkel (2005, h. 152) mengingatkan, "Setiap fase dari tahapan itu hendaknya
dilalui," namun ....
Sejumlah peneliti (Harter, 2000, 2003; Harter, Whitesell, & Waters, 2007; McIntosh,
2006a; McIntosh, 2006b) menyampaikan kesimpulan yang serupa mengenai ....
Daftar Pustaka disusun urut berdasarkan abjad. Contoh penulisan daftar pustaka adalah
sebagai berikut:
Alison, L., Bennell, C., Mokros, A., & Ormerod, D. (2002). The personality paradox in
offender profiling: A theoretical review of the processes involved in deriving
background characteristics from crime scene actions. Psychology, Public Policy, and
Law, 8(1), 115-135.
Canter, C. (2003). Mapping murder: The secrets of geographical profiling. London: Virgin
Books.
Harter, S., Waters, P. L., & Whitesell, N. R. (2007, April). Level of voice among adolescent
males and females. Paper yang disajikan pada The bi-annual meeting of the Society for
Research in Child Development, Washington, D. C.

