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Margin atas, bawah, kiri, kanan adalah 2,5 cm 

Judul Naskah (Calibri 16, bold, center, 1 spasi, spasi sebelum 12) 

Judul Ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan Tidak Melebihi 15 Kata (Calibri 12, 
bold, center, 1 spasi, spasi sebelum 6) 

Penulis1)*, Penulis2), Penulis3) ... (Calibri 12, bold, center, 1 spasi, spasi sebelum 6) 

1)Afiliasi, email: ….. (Calibri 12, center, 1 spasi, spasi sebelum 6) 
2)Afiliasi, email: …(Calibri 12, center, 1 spasi) 
3)Afiliasi, email: … (Calibri 12, center, 1 spasi) 

E-mail: alamat e-mail penulis untuk korespondensi (Calibri 11, center, 1 spasi, spasi before 6) 

ABSTRACT (Calibri 12, bold, 1 spasi, spasi sebelum 12, spasi setelah 6) 

(Calibri 12, 1 space). Abstract is written in English in one paragraph, complete, and concise 
(maximum 300 words). It contains background, aim (s), methods, result (s) and conclusion. 

Keywords: Containing words in order to enhance online accessibility to article (maximum 5 words) 
(Calibri 12, 1 spasi, spasi before 6)  

ABSTRAK (Calibri 12, bold, 1 spasi, spasi sebelum 6, spasi setelah 6) 

(Calibri 12, 1 spasi). Abstractk ditulis dalam Bahasa Indonesia, dalam satu alinea, lengkap dan 
ringkas (maksimal 200 kata), terdiri dari latar belakang, tujuan, metodologi, hasil dan kesimpulan. 

Keywords: Mengandung kata yang memperkuat aksesibilitas online terhadap artikel tersebut 
(maksimal 5 kata) (Calibri 12, 1 spasi, spasi sebelum 6) 

PENDAHULUAN (Calibri 12, bold, 1 spasi, spasi sebelum 6, spasi setelah 6) 

 (Calibri 12, 1 spasi). Pendahuluan berisi latar belakang yang memadai, disertai pengacuan 
literatur yang terkait dengan topik artikel dan perumusan masalah. Tujuan ditulis pada bagian akhir 
pendahuluan. Nama organisme yang ditulis dengan nama umum atau nama lokal, harus diikuti oleh 
nama latin untuk pertama penggunaan, misalnya Nilaparvata lugens Stal 1854 (Hemiptera: 
Delphacidae), selanjutnya boleh menggunakan salah satu diantaranya. Cara pengacuan dan pengutipan 
daftar pustaka, disarankan menggunakan aplikasi pengutipan standar (Mendeley atau Zotero).  

METODOLOGI (Calibri 12, bold, 1 spasi, spasi sebelum 6, spasi setelah 6)  

(Calibri 12, 1 spasi). Metodologi mencakup metode yang digunakan untuk melakukan penelitian 
atau mengumpulkan data. Semua bahan kimia, atau alat pendukung yang digunakan harus dituliskan 
yang diikuti dengan spesifikasi bahan dan alat tersebut.  

Sub judul (Calibri 12, bold, 1 spasi, spasi sebelum 6) 
 (Calibri 12, 1 spasi). Setiap proses penelitian harus dituliskan secara detil dengan menyertakan 
satuan pengamatan. Penghitungan yang dilakukan harus disertai dengan rumus, ditulis menggunakan 
aplikasi equation, yang memungkinkan editor untuk mengatur ulang tampilan.  
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 HASIL (Calibri 12, bold, 1 spasi, spasi sebelum 6, spasi setelah 6)  

(Calibri 12, 1 spasi). Hasil dan pembahasan ditulis secara terpisah, dan disajikan secara runut, 
dari hasil utama sampai pendukung. Setiap hasil yang ditampilkan harus telah disampaikan di 
metodologi. Tabel dan gambar ditempatkan langsung di dalam tulisan, sesuai kebutuhan. Tabel dibuat 
dalam bentuk terbuka, diberi judul diatasnya. Tidak ada keharusan dalam memilih warna 
foto/gambar/grafik, jika artikel hanya ditujukan untuk publikasi online. Akan tetapi jika author 
menghendaki hard copy, maka foto disarankan dalam bentuk hitam putih (karena ada tambahan biaya 
Rp.300.000,-/halaman jika berwarna). Judul gambar dituliskan dibawah gambar. Keterangan dibawah 
tabel/foto/gambar/grafik ditulis dengan huruf Calibri 10. Berikut adalah contoh pembuatan tabel dan 
grafik. 

Tabel 2. Luas koloni dan persentase penekanan jamur C. gloeosporioides dengan perlakuan ekstrak 
sederhana bagian tumbuhan C. alata  (umur 14 hari) (Calibri 12, 1 spasi, spasi sebelum 6) 

Perlakuan Luas koloni (cm2) Persentase Penekanan (%) 

Kontrol 
Akar 
Daun muda 
Daun tua 

61,81  a 
54,41  ab 
38,95  cd 
22,07  e 

  0,00 
11,96 
38,40 
64,30 

Angka-angka pada lajur yang sama dan diikuti huruf yang sama adalah berbeda tidak nyata menurut DNMRT pada taraf 5%. 
(Calibri 10). 

 

 
Gambar 2. Diameter koloni isolat cendawan entomopatogen setelah 1-7 hari inkubasi (Calibri 12, 1 

spasi) 

PEMBAHASAN (Calibri 12, bold, 1 spasi, spasi sebelum 6, spasi setelah 6)  

(Calibri 12, 1 spasi). Pembahasan disajikan secara baik dengan membahas seluruh hasil yang 
diperoleh, baik satu persatu maupun secara general.  

KESIMPULAN (Calibri 12, bold, 1 spasi, spasi sebelum 6, spasi setelah 6) 

(Calibri 12, 1 spasi). Ditulis dalam satu alinea, secara singkat dan jelas.  

UCAPAN TERIMA KASIH (Calibri 12, bold, 1 spasi, spasi sebelum 6, spasi setelah 6) 

(Calibri 12, 1 spasi). Berisi ucapan terima kasih kepada pihak yang sangat berkontribusi terhadap 
penelitian yang akan dipublikasikan, baik dari segi pendanaan maupun pelaksanaan. Ditulis dalam satu 
alinea.  
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DAFTAR PUSTAKA (Calibri 12, bold, 1 spasi, spasi sebelum 6, spasi setelah 6) 

Setiap kepustakaan yang diacu dan dimunculkan dalam artikel (penulis, tahun) harus dituliskan 
di daftar pustaka. Dalam mengutip sebuah artikel yang ditulis oleh dua penulis, kedua nama family 
harus disebutkan, misalnya: Habazar dan Yanti (2017) atau (Habazar dan Yanti, 2017). Untuk mengutip 
sebuah artikel yang ditulis oleh tiga atau lebih penulis, hanya nama family penulis pertama disebutkan, 
diikuti oleh et al. Penulisan et al. diberi tanda koma jika diikuti langsung oleh tahun terbit. Jika tahunnya 
berada dalam kurung, maka et al. tidak diikuti tanda koma. Penulisan kata et al. tidak dimiringkan, 
Contoh: Lina et al. (2012) atau (Lina et al., 2012). 

Kutipan yang ditunjukkan dengan kata "cit" atau berasal dari sumber tidak pasti 
(anonim/anonymous) harus dihindari. Referensi untuk data yang belum/tidak dipublikasikan dan 
komunikasi pribadi tidak ditampilkan dalam daftar pustaka tetapi harus ditulis langsung dalam tulisan, 
misalnya (Rifai 2007, komunikasi pribadi) atau (Setyawan AD 2007, data tidak dipublikasikan).   

Daftar pustaka ditulis secara alfabet tanpa penomoran. Penulisan di daftar pustaka, nama family 
penulis pertama diletakkan di bagian depan, sedangkan untuk nama penulis berikutnya ditulis biasa 
dengan nama depan yang disingkat.  Judul artikel tidak dimiringkan, dan ditulis dengan huruf kecil saja 
kecuali ada kaidah penulisan tertentu, seperti nama tempat. Nama jurnal harus ditulis lengkap, tidak 
dimiringkan dan tidak boleh disingkat.  

Berikut beberapa contoh penulisan daftar pustaka: 

Jurnal: 
Nelly N, R Rusli, Yaherwandi dan F Yusmarika. 2010. Keanekaragaman lepidoptera parasitoid larva pada 

Brassicaceae in Sumatera Barat. Biodiversitas 11(2): 93-96. 

Buku: 
Habazar T dan Yaherwandi. 2006. Pengendalian hayati hama dan penyakit tumbuhan. Andalas 

University Press. Padang. 

Bab dalam buku: 
O’Neil RJ dan JJ Obrycki. 2009. Introduction and augmentation of biological control agents. dalam: 

Radcliffe EB, WD Hutchinson dan RE Candelado (eds). Integrated pest management: Concepts, 
tactics, strategies and case studies. Cambridge University Press. New York. 

Prosiding: 
Alikodra HS. 2000. Keanekaragaman hayati untuk pengembangan pemerintahan otonom lokal. dalam: 

Setyawan AD dan Sutarno (eds). Menuju Gunung Lawu National Park; Prosiding Seminar 
Nasional dan Workshop Konservasi Keanekaragaman Hayati untuk Melindungi dan bintang 
Plasma Nutfah di Pulau Jawa. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 17-20 Juli 2000.  

Skripsi, Tesis, Disertasi: 
Syahrawati M. 2016. Interaksi antar artropoda pada padi organik hemat air. [Disertasi]. Universitas 

Gadjah Mada. Yogyakarta.  
 
Tuliskan setelah daftar pustaka:  
Catatan: 
1. “Tidak ada konflik kepentingan antar penulis” 
2. Dua nama usulan reviewer beserta nama email mereka 


