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(Judul dalam bahasa indonesia / English. Apabila artikel berbahasa Inggris, maka 

cukup judul dalam bhs Inggris dan satu abstract berbahasa Inggris)(spasi 1, after 12 

pt) 

Fitria Rahmawatia*, Dien Lie Augustuneb(spasi 1, after 12 pt) 

a Jurusan Kimia, FMIPA, Universtas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36 A, Kentingan 

Surakarta 57126 telp. (0271) 663375 (contoh)(spasi 1, after 6 pt) 

b Nama instansi penulis, alamat instansi penulis (jika semua Author berasal dari instansi 

yang sama, maka tidak perlu mencantumkan superscript a, b,..dan seterusnya)(spasi 1, 

after 6pt) 

* email: fulan@yahoo.com(spasi 1, after 6 pt) 

Received..., Accepted, Published(spasi 1) 

(2 x spasi 1) 

 

ABSTRAK(spasi 1, 12 pt) 

Abstrak dituliskan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris menggunakan huruf  

Times New Roman 12 pt, spasi tunggal. Judul dalam bahasa inggris dicantumkan di dalam 

abstrak berbahasa inggris. Panjang abstrak tidak lebih dari 250 kata. Hindari penggunaan 

akronim, singkatan, atau simbol-simbol di dalam abstrak. Abstrak dapat menggambarkan 

informasi kualitatif dan kuantitatif. Cantumkan 3-5 kata kunci terkait dengan abstrak.(spasi 

1, 12 pt) 

Kata kunci: abstrak, bahasa, kualitatif, Indonesia, singkatan (ditulis urut secara 

alphabetik)(spasi 1) 

 

ABSTRACT(spasi 1, 12 pt) 

Title in English. Abstract written in Indonesian and English using Times New 

Roman 12 pt, single spaced. Title in english should be written in english abstract. The 

abstract should not be longer than 250 words. Avoid the use of acronyms, abbreviations, or 

symbols in the abstract. Abstracts can describe qualitative and quantitative 

information.(spasi 1, 12 pt) 

Keywords: not italic,single spaced, write alphabetically in 3-5 words.(spasi 1) 

(2 x spasi 1) 

 

 (2 x spasi 1) 

 

 

PENDAHULUAN(spasi 1,5) 

Jurnal ini akan menerbitkan naskah-naskah ilmiah dalam cakupan bidang Ilmu 

kimia. Tulisan dapat berupa diseminasi hasil penelitian, telaah pustaka ilmiah yang 

komprehensif atau resensi dari buku ilmiah (Astuti and Hasnah, 2010).
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Secara keseluruhan, naskah hasil penelitian harus memuat abstrak, pendahuluan, 

tujuan penelitian, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan, ucapan terimakasih (bila 

ada) serta pustaka/referensi (Kloprogge and Frost, 1999). 

Tulisan berupa review, telaah pustaka ilmiah yang komprehensif atau resensi dari 

buku ilmiah tidak wajib mencantumkan metode penulisan (Murdopo et al., 2006). Apabila 

sumber bacaan tidak ada nama penulisnya, maka penulisan pustaka dalam naskah adalah 

seperti contoh berikut (nama penerbit, tahun) atau (Menristek, 2004). 

 Augustine et al. (2013) menyatakan bahwa jurnal ini menerima naskah dalam 

bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Berikut ini merupakan contoh penulisan pustaka 

didepan kalimat. Format penulisan menggunakan MS Word , tipe font Times New Roman 

ukuran 12 pt spasi 1,5 dengan ukuran kertas A4, batas marjin atas, bawah dan kanan 2,5 

cm dan marjin kiri 3,0 cm.  Awal paragraf (first line) ditulis menjorok kedalam 0.49 inch. 

Simbol Yunani dituliskan sesuai dengan aslinya, misalnya  (untuk beta),  (untuk gamma) 

dan seterusnya. Penulisan notasi kimia mengikuti aturan baku yang berlaku, misalnya 

Al2O3 dan  Ni(NO3).6H2O (Murdopo et al., 2008). 

Tiap halaman harus diberi nomor halaman yang diletakkan di pojok bawah kanan.  

Jika terdapat kata dalam bahasa asing di dalam naskah, tuliskan dalam fontmiring (italic). 

Naskah disimpan dalam format MS-Word, serta di simpan dengan label : Nama 

belakang_nama depan.doc 

Bagian pendahuluan dari naskah menyajikan latar belakang penelitian/penulisan 

ilmiah, telaah pustaka yang mengarahkan pendahuluan kepada pengambilan rumusan 

masalah, keterbaruan dari artikel terhadap kajian pustaka, serta tujuan penelitian/penulisan 

(An et al., 2004). 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dapat memuat bahan penelitian (beserta produsen zat), serta 

jalannya penelitian atau cara kerja. Jika memungkinkan uraikan secara lengkap cara 

memperoleh data, mengolah data dan menginterpretasikan data.   

 

PEMBAHASAN 

Pembahasan mencakup hasil penelitian dan pembahasannya secara komprehensif. 

Hasil penelitian tidak dipisahkan dari pembahasannya secara menyeluruh dan 

kesinambungan. Dalam menyajikan data dalam bentuk tabel, gunakan format table seperti 
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contoh Tabel 1. Jika terdapat lebih dari satu tabel, gunakan penomoran tabel, misalnya 

Tabel 1, Tabel 2, dan seterusnya. 

Tabel 1. Contoh penulisan judul dan penyajian data dengan tabel adalah seperti tercantum 

contoh judul tabel berikut 

Sampel  

 

Kuat Putus 

(MPa) 
Perpanjangan Putus (%) 

Sampel 1 X X 

Sampel 2 X X 

Sampel 3 X X 

Sampel 4 X X 

Sampel 5 X X 

 

Penyajian gambar juga mengikuti penomoran seperti halnya penomoran tabel. 

Sebagai contoh, penyajian Gambar  1.  

 
Gambar 1. Keterangan gambar dibuat pada (a) posisi center seperti pada contoh penulisan 

judul gambar (b) ................  

Gambar yang disajikan dalam naskah sebaiknya diperoleh dari pikselasi yang tinggi 

(500 dpi). Jika memungkinkan, gambar dalam format file gambar (JPEG atau JPG) dapat 

disertakan dalam file terpisah untuk mempermudah penyuntingan gambar.  

Nomo rdefinisi, teorema, akibat, lemma, dan contoh ditulis dengan angka Arab. 

Nomor persamaan matematika atau reaksi kimia ditulis dengan angka Arab. Nomor diketik 

dalam tanda kurung. Persamaan matematika ditulis dengan Microsoft Equation Editor atau 

MathTypeadd-on. Dimohon menghindari pengulangan penulisan persamaan matematika, 

reaksi kimia, definisi, teorema, akibat, lemma dan kalimat, cukup dituliskan nomor urutan 

yang diacu. 
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Keterangan: 

c = konstanta….. 

d = ……………. 

 

KESIMPULAN  

Kesimpulan wajib disajikan di dalam naskah dan selaras dengan rumusan masalah 

dan tujuan penelitian/penulisan. Kesimpulan dituliskan dalam satu paragraf dengan 

mengacu pada tujuan penelitian dan bukan dituliskan dalam penomoran. 

 

UCAPAN TERIMAKASIH 

Jika ada, ucapan terimakasih dinyatakan setelah kesimpulan. Ucapan terimakasih 

yang diperbolehkan adalah yang berkaitan dengan kegiatan akademis misalnya ucapan 

terimakasih kepada penyandang dana penelitian, seorang ahli yang berperanan dalam 

diskusi, pengambilan data atau analisis data yang terkait langsung dengan 

penelitian/penulisan yang disajikan.  

 

DAFTAR PUSTAKA (spasi 1, 12pt) 

Dalam daftar pustaka semua nama penulis dicantumkan sesuai format sebagai berikut:  

Referensi dari jurnal 

An, T., Zhang, W., Xiao, X., Sheng, G., Fu, J., and Zhu, X., 2004. Photoelectrocatalytic 

Degradation of Quinoline with ANovel Three Dimensional Electrode-Packed Bed 

Photocatalytic Reactor. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 

161, 233-242. doi: 10.1016/j.nainr.2003.08.004.(spasi 1, 6pt) 

Assink, E.H.M., Verloop, N., 1977. Het aanleren van deel–geheel relaties (Teaching part–

whole relations). Pedagogische Studiën 54, 130–142 (in Dutch). 

Kloprogge, J.T., and Frost, R., 1999. Infrared Emission Study of The Thermal 

Transformation Mechanism of Al13-pillared Clay. Analyst 124 (2), 381–384. 

Murdopo, B., Widjonarko, D.M., and Muhammad F.J.P, Wijaya, D., 2008. Judul Artikel, 

Aktakimika  Indonesia 8 (30), 165-178. 

Paivio, A., Jansen, B., Becker, L.J., 1975. Comparisons through the mind’s eye. Cognition 

37 (2), 635 –647.  
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Referensi dari web: 

Astuti and Hasnah, R., 2010. Carcinogen.<http://www.ilpi.com/msds/ref/carcinogen.html> 

(diakses pada 1 Desember 2010). 

 

Referensi dari buku: 

Augustine, R.L.,Andrew, A.,and Fry, R., 2013. Judul Buku di Cetak Miring. Marcel 

Dekker Inc., New York. 

Strunk Jr., W., White, E.B., 1979. The Elements of Style, third ed. MacMillan, New York 

(Chapter 4). 

Wilson, J.G., Fraser, F.C. (Eds.), 1977–1978. Handbook of Teratology, vols. 1–4. Plenum 

Press, New York. 

 

Referensi dari prosiding: 

 

Chaddock, T.E., 1974. Gastric emptying of a nutritionally balanced liquid diet. In: Daniel, 

E.E. (Ed.), Proceedings of the Fourth International Symposium on Gastrointestinal 

Motility. ISGM4, 4–8 September 1973, Seattle, WA. Mitchell Press, Vancouver, 

British Columbia, Canada, pp. 83–92. 

 

Referensi dari buku pedoman/petunjuk 

Pedoman Riset Nasional, 2013. Kementerian Riset dan Teknologi. Jakarta. 


