
dkb Dinamika Kerajinan dan Batik

majalah ilmiah

CALL FOR 
PAPERS!

inamika Keraj inan dan Batik ( D K B ) 

Dmerupakan wahana  apresiasi ilmiah bagi 

semua pihak  yang melakukan penelitian di 

bidang kerajinan dan batik baik dalam aspek bahan 

baku, perekayasaan teknologi, proses produksi, 

penanganan limbah dan desain. Dinamika Kerajinan 

dan Batik  telah terakreditasi P2MI - LIPI.

Dinamika Kerajinan dan Batik terbit dua kali dalam satu 

tahun. Redaksi menerima penulisan artikel dalam 

bentuk karya tulis ilmiah hasil  penelitian dan 

pengembangan (Litbang), dan dalam bentuk artikel 

tinjauan (review). 

Penulis mengirimkan soft copy naskah artikel ke  email 

redaksi sesuai dalam format penulisan  DKB yang 

dapat diunduh pada website Balai Besar Kerajinan dan 

Batik http;// www.batik.go.id. Naskah Artikel 

selambat-lambatnya diterima redaksi pada tanggal 

31 Maret 2015 untuk terbitan Juni 2015 dan pada 

tanggal 3o September 2015 untuk terbitan bulan 

Desember 2015.

Vol. 32 Tahun 2015

DEADLINE

31 MARET 2015untuk vol. 32 No. 1 Juni 2015
30 SEPTEMBER 2015untuk vol. 32 No. 2 Desember 2015

Redaksi Dinamika Kerajinan dan Batik
Balai Besar Kerajinan dan Batik
Jl. Kusumanegara No. 7, Yogyakarta 55166
Telp. (0274) 546111, Fax. (0274) 543582
Email : redaksi.dkb@gmail.com 
www. batik . go. id

CP : Titis Phiranti (085645609567), 
        Briegel (085228952541) 



 Karya ilmiah asli, merupakan pemikiran sendiri, hasil 
penel i t ian,  kaj ian yang relevan,  belum pernah 
dipublikasikan atau tidak sedang dikirim ke media lain. 
Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia, diketik dengan satu 
spasi pada kertas ukuran A4 portrait (21 x 28 cm) dengan 
jenis huruf Times New Roman 12. Naskah tidak kurang dari 
10 halaman dan tidak lebih dari 15 halaman termasuk tabel 
dan gambar.

 Naskah terdiri dari judul, nama penulis, abstrak, kata kunci 
(keywords), pendahuluan (termasuk kajian pustaka), 
metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan 
dan saran, daftar pustaka. 

 Judul dan abstrak ditulis dalam 2 (dua) bahasa yaitu, bahasa 
Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak dalam bahasa 
Indonesia maksimal memuat 250 kata, sedangkan dalam 
bahasa Inggris maksimal memuat 200 kata, ditulis dalam 1 
alinea, di bawah abstrak dicantumkan 3-5 kata kunci.

 Artikel dituliskan dalam bentuk 2 kolom, kecuali abstrak.

 Simbol atau persamaan matematika/kimia harus 
dikemukakan dengan jelas.

 Untuk naskah yang berupa kajian, pustaka yang diacu 
minimal 25 judul.

 Naskah yang berisi gambar diharapkan disertai dengan 
softcopynya dengan format jpg, jpeg, bnp atau bitmap.

 Naskah harus disertai dengan identitas lengkap penulis 
yang terdiri dari: nama, alamat penulis dilengkapi dengan 
gelar akademik, nama instansi, nomor telepon/handphone, 
email dan faksimili.

 Dewan penyunting berhak melakukan penilaian, koreksi, 
dan perbaikan dengan pemberitahuan kepada penulis.

Ketentuan Penulisan Naskah

Ketentuan Penerbitan : Hak cipta naskah yang dimuat sepenuhnya ada pada majalah Dinamika Kerajinan dan Batik. Penulis akan menerima 1 eksemplar 
majalah Dinamika Kerajinan dan Batik. Sebagai penghargaan atas naskah yang diterbitkan, penulis juga akan mendapatkan fee honor penulisan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.  


