Jurnal Agrica Ekstensia Polbangtan Medan
Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan adalah lembaga pendidikan tinggi
milik Kementerian Pertanian. Sebagai lembaga tinggi pendidikan memiliki 3 (tiga) kegiatan
utama atau Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan
penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian adalah salah satu
kegiatan Tri Dharma yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Polbangtan Medan. Untuk
menampung hasil-hasil penelitian, Polbangtan Medan memiliki jurnal ilmiah bernama Agrica
Ekstensia.
Jurnal Agrica Ekstensia adalah sarana/media bagi dosen, peneliti/ilmuwan dalam
menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan baik untuk ilmu pengetahuan itu sendiri maupun untuk
kepentingan pembangunan secara umum. Jurnal ini memuat artikel berupa hasil penelitian
dan peninjauan/ulasan (review) ilmiah.
Setiap tahunnya jurnal diterbitkan sebanyak 2 (dua) nomor yaitu pada Bulan Juni dan Bulan
November.Dalam rangka menyebarkan hasil-hasil penelitian yang difasilitasi pada jurnal
agrica ekstensia, UPPM melaksanakan kegiatan pendistribusian Jurnal Agrica Ekstensia
kepada beberapa Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Instansi yang ada di Sumatera
Utara. Perpustakaan yang mendapatkan jurnal agrica ekstensia adalah Perpustakaan
Universitas Sumatera Utara, Perpustakaan Universitas Panca Budi, Perpustakaan Universitas
HKBP Nomensen, Perpustakaan BPTP Sumatera Utara, Perpustakaan Dinas Pertanian
Sumatera Utara dan Perpustakaan Daerah Sumatera Utara. Kegiatan ini akan terus
dilaksanakan untuk dapat menyebarkan ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Instansiinstansi yang menerima jurnal agrica ekstensia memberikan tanggapan positif dan berharap
untuk mendapatkan jurnal-jurnal periode berikutnya.
PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL
1. Naskah yang dikirim ke redaksi ditulis mengikuti tata cara penulisan ilmiah yang baku
secara umum, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, dengan spesifikasi:
Naskah diketik pada kertas letter dengan 2 spasi (kecuali abstrak ditulis 1 spasi). Jumlah
halaman maksimum 24 halaman menggunakan Microsoft Word dan font Times New Roman
12.
2. Format dan Pedoman Penulisan
Judul. Ditulis dengan huruf kapital, Nama Penulis.
Abstrak. Memuat latar belakang, tujuan, metode dan kesimpulan hasil penelitian disertai
dengan kata kunci. Abtrak dalam bahasa inggris bila naskah dalam bahasa Indonesia atau
sebaliknya. Dan tidak mengandung kutipan dari pustaka.
Pendahuluan. Memuat latar belakang, masalah, tinjauan pustaka, tujuan dan hipotesis (bila
ada).
Kerangka Pemikiran. Berupa desain penelitian yang akan dilaksanakan.
Metodologi Penelitian. Menjelaskan dan muat tempat dan waktu penelitian, sumber dan
jenis data, bahan dan alat atau objek penelitian, perlakuan (bila ada) dan metode (misal:
kriteria sampel, uji statistik), pendekatan atau prosedur analisis, ruang lingkup, keterbatasan
dan kelemahan penelitian jika diperlukan.
Hasil Penelitian dan Pembahasan. Memuat hasil penelitian yang diuraikan secara tepat,
padat, jelas menarik dan mudah dimengerti, dapat disajikan dalam bentuk tabel yang
dilengkapi dengan nomor dan judul tabel. Judul tabel ditulis dengan huruf awal kapital dan

ditempatkan di sebelah atas tabel. Pembahasan merupakan tinjauan terhadap hasil penelitian
atau review secara singkat dan jelas dengan merujuk pada hasil penelitian atau review yang
diperoleh dan pustaka yang relevan.
Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan hasil konkrit dari hasil penelitian atau
review yang dilakukan dan merangkum hal-hal yang dianggap penting dari tulisan. Saran
merupakan suatu anjuran atau implikasi kebijakan dari fokus tulisan dan bagi pengembangan
penelitian atau tulisan selanjutnya.
Daftar Pustaka. Penulisan pustaka dilakukan menurut cara yang lazim dalam tulisantulisan
ilmiah. Ditulis secara alfabetis dan hanya dikutip saja, dengan susunan :
Untuk buku : Nama belakang, Nama depan. Tahun. Judul Buku. Kota tempat penerbitan.
Penerbit Untuk buku penerbitan periodikal : Nama belakang, nama depan. Tahun. Judul
tulisan. Nama Periodikal, vol (nomor). Nomor halaman. Jika pengarang lebih dari dua orang
maka semua nama pengarang dicantumkan dalam pustaka, kecuali dalam naskah/teks hanya
ditulis nama pengarang pertama saja kemudian diikuti dengan ”et al”. contoh Isard, et al
(1998). Jika pengutipan dilakukan dari berbagai artikel dengan pengarang dan penerbit yang
sama, artikel tersebut disusun menurut tahun terbitnya dengan memberi tanda a, b dan c.
Contoh 1999a, 1999b dan 1999c.
3. Prosedur pengiriman naskah
- Kirimkan 1 (satu) eksempar naskah, file naskah dalam file office word, serta riwayat hidup
penulis ke alamat Redaksi Jurnal Agrica Ekstensia STPP Medan.
- Naskah belum pernah diterbitkan atau sedang dalam proses penerbitan pada media lain
- Naskah yang dikirim ke redaksi sepenuhnya menjadi milik redaksi.
4. Redaksi berwenang menyunting artikel tanpa mengubah isi dan tujuannya dan
mengembalikan naskah yang tidak memenuhi syarat untuk diperbaiki.
5. Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

