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PANDUAN UNTUK PENULIS CALL FOR PAPERS
SEMINAR NASIONAL GIZI 2017
1. Artikel yang ditulis merupakan hasil penelitian di bidang ilmu gizi.
2. Sistematika artikel hasil penelitian adalah: judul, nama dan institusi penulis, abstrak
disertai kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan,
kesimpulan, serta daftar pustaka. Template artikel dapat diunduh di sini.
3. Judul dicetak dengan huruf besar kecil di tengah-tengah, dengan ukuran huruf 16pt.
4. Nama penulis artikel dicantumkan TANPA gelar akademik, disertai dengan istitusi
asal, dan ditempatkan di bawah judul artikel. Apabila naskah ditulis oleh tim, penulis
harus menyantumkan semua penulis serta nama penulis, alamat lengkap dan email
untuk korespondensi.
5. Abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Inggris, maksimal 250 kata dan
dilengkapi 3-5 kata kunci. Abstrak minimal berisi latar belakang, tujuan, metode,
hasil penelitian dan kesimpulan. Abstrak ditulis dengan ukuran huruf 12pts, cetak
miring (italic) dan spasi 1 line.
6. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia, diketik dengan program Microsoft Word,
huruf Times New Roman, ukuran 12 pt dengan spasi 1.5lines dan format 1 kolom,
menggunakan batas atas 3 cm, batas kanan 3 cm, batas kiri 3 cm, batas bawah 3 cm,
pada kertas A4 dengan panjang maksimum 25 halaman. Pengiriman naskah melalui
web Seminar Nasional Gizi 2017.
7. Bagian pendahuluan berisi latar belakang, konteks penelitian, hasil kajian pustaka,
dan tujuan penelitian. Seluruh bagian pendahuluan dipaparkan dalam bentuk paragrafparagraf.
8. Bagian metode penelitian berisi paparan dalam bentuk paragraf tentang desain
penelitian, sumber data, sasaran penelitian (populasi/ sampel/ subyek penelitian),
pengembangan instrument dan teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data
yang secara nyata dilakukan peneliti. Untuk penelitian-penelitian yang membutuhkan
persetujuan etik, perlu mencantumkan bukti bahwa penelitian tersebut telah disetujui
oleh tim etik di instansi tersebut pada bagian metode penelitian.
9. Bagian hasil penelitian berisi paparan hasil analisis yang berkaitan dengan pertanyaan
penelitian. Bagian pembahasan/diskusi berisi pemaknaan hasil dan pembandingan
dengan teori dan/atau hasil penelitian sejenis.
10. Tabel dan ilustrasi harus diberi judul dan keterangan yang cukup, sehingga tidak
tergantung pada teks. Judul tabel ditempatkan di atas tabel dengan menggunakan
ukuran huruf 11pt dan dicetak tebal serta spasi 1 lines. Untuk tulisan dalam tabel
menggunakan ukuran huruf 11 dan spasi 1 lines. Sedangkan judul gambar
ditempatkan di bawah gambar dengan ukuran huruf 11pt. Apabila terdapat keterangan
untuk tabel maupun gambar, maka dapat dituliskan dibawah tabel/gambar dengan
menggunakan ukuran huruf 10 poin dan spasi tunggal (1 lines). Tabel dan
gambar/grafik yang dicantumkan harus berupa tabel dan gambar/grafik asli.
11. Ukuran gambar maksimal adalah 2 MB, sehingga untuk gambar yang memiliki
ukuran yang besar harap diedit terlebih dahulu menggunakan image editor (paint,
photoshop, dll.) dengan format file: jpg atau png, atau menggunakan picture tools
pada Microsoft Word.
12. Bagian kesimpulan berisi temuan penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan
penelitian atau berupa intisari hasil pembahasan. Kesimpulan disajikan dalam bentuk
paragraf.
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13. Daftar pustaka harus memuat sumber-sumber yang dirujuk, dan semua sumber yang
dirujuk harus tercantum dalam daftar pustaka. Penulisan rujukan maupun sitasi
menggunakan sistem Harvard.
14. Segala sesuatu yang menyangkut perizinan pengutipan atau penggunaan software
computer untuk pembuatan naskah atau ihwal lain yang terkait dengan HaKI yang
dilakukan oleh penulis artikel, berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul
karenanya, menjadi tanggung jawab penuh penulis artikel.
15. Semua naskah akan ditelaah secara anonym oleh mitra bebestari (reviewers) yang
ditunjuk menurut bidang kepakarannya. Penulis artikel diberi kesempatan untuk
melakukan perbaikan naskah atas dasar rekomendasi/saran dari reviewers dan editor.
Kepastian pemuatan/penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis via email
dan akun yang terdaftar di website resmi Seminar Nasional Gizi 2017.
16. Semua artikel yang lolos dari proses review oleh reviewers akan dimuat dalam
prosiding online di publikasiilmiah.ums.ac.id dengan sistem open access.

