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KATA PENGANTAR 

 

 

Salam jumpa, 

 

Dalam Jurnal Agri Peat edisi Volume 15 Nomor 2 September 2014 ini menyajikan berbagai hasil 

penelitian Dosen dan mahasiswa Jurusan Budidaya Pertanian juga Dosen Jurusan lain di Fakultas 

Pertanian Universitas Palangka Raya serta dari instansi lain yang relevan. Aspek-aspek yang 

diteliti meliputi pertumbuhan dan hasil tanaman sawi pakchoy (Brassica rapa sub.chinensis) pada 

tanah gambut pedalaman yang diberi pupuk organik cair, pemanfaatan  fermentasi usus ayam 

sebagai pupuk bibit kelapa sawit main nursery pada tanah gambut dan podsolik merah kuning, uji  

aktivitas biji kamandrah (Croton tiglium l.) Sebagai bioinsektisida nabati hama wereng coklat, 

isolasi bakteri fiksasi nitrogen dari tanah marginal di Kalimantan Tengah, pertumbuhan bibit 

kelapa sawit pre nursery akibat pemberian pupuk hayati dan pupuk NPK pada tanah podsolik, 

efektifitas insektisida nabati hasil penyulingan untuk mengendalikan hama utama pada 

tanaman sawi di tanah gambut pedalaman, profil proses koagulasi lateks kebun; studi kasus: 

petani karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung.   

Akhir kata, kami tetap berharap Jurnal Agri Peat ini dapat mendorong pembaca /peneliti 

untuk menyumbang tulisan, baik berupa hasil penelitian maupun kajian analitis-kritis, terutama 

tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pemanfatan lahan gambut dan rawa, serta lingkungannya. 

Jurnal Agri Peat juga menerima artikel-artikel lain tentang pertanian di luar gambut dan rawa yang 

dinilai layak untuk dipublikasikan. Dengan demikian keberadaan Jurnal Agri Peat dapat menjadi 

sarana untuk mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian diantara kita. 
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Formulir Penyerahan Artikel dan Pernyataan 

 

1. Nama Penulis  : …………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………… 

(bila penulis lebih dari satu harap mencantumkan nama seluruh penulis) 

2. Judul Makalah : …………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………… 

3. Penulisan Alamat : …………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………… 

 (laboratorium/Jurusan/Instansi) 

4. Kata Kunci : …………………………………………………………………… 

(maksimal 5 kata) 

5. Jenis Makalah : a. Hasil Penelitian 

   b. Artikel Ulas Balik (Review) 

   c. Catatan Penelitian (Note) 

6.  Jumlah Halaman : …….. lembar 

7.  Alamat Surat menyurat yang berhubungan dengan makalah yang dikirimkan : 

 a. Nama : …………………………………………………………………… 

 b. Alamat : …………………………………………………………………… 

 c. No. Telp/HP/e-Mail : ……………………………………………………………………  

 

PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua pernyataan dibawah ini benar dan makalah yang saya kirimkan berikut (mohon 

dilingkari) 

a. Belum pernah dan tidak akan diterbitkan ditempat lain 

b. Artikel tidak sedang dipertimbangkan dipenerbitan lain 

c. Mencantumkan nama dosen pembimbing bersama nama penulis utama, bila artikel yang diusulkan bagian dari tesis, disertasi 

atau laporan magang 

d. Mencantumkan nama mahasiswa bersama nama penulis utama, bila penelitian untuk artikel ini melibatkan mahasiswa 

e. Mencantumkan nama rekan/anggota tim peneliti bersama nama penulis utama, bila penelitian untuk artikel ini melibatkan 

beberapa orang rekan peneliti. 

Apabila terjadi kesalahan dalam pernyataan ini, saya bersedia dituntut di kemudian hari. 

……………………, ………………………… 

Yang menyatakan, 

 

 

 

………………………………………………. 


