
PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL PROSIDING SEMNAS FARMASI UMKT 
 

Naskah yang terpilih oleh tim akan dipublikasikan pada jurnal S3 ataupun S4. Naskah 

yang tidak terpilih akan dipublikasikan pada buku prosiding konferensi nasional dengan e- 

ISBN. Peserta wajib menyesuaikan gaya selingkung yang sesuai dengan jurnal ataupun 

prosiding yang telah ditentukan oleh panitia. 
 

Aturan umum penulisan 
 

Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia dan diketik dengan program MS-Word. Artikel 

ditulis dalam format 1 kolom, font Arial 10, spasi 1 (single space), ukuran kertas A4, dan margin 

1” (inci) dari tepi (atas, bawah, kanan, kiri). Penulisan nama ilmiah organisme (binomial) 

dicetak miring. Rumus persamaan matematika hendaknya ditulis dengan Microsoft Equation. 

Nomor halaman disetting pada bagian bawah tengah. Paragraf dibuat rata kanan dan kiri 

(justified). Penggunaan warna pada gambar, tabel, dan foto diperbolehkan tetapi ukuran file 

makalah tidak melebihi 4 MB (maksimal 11 halaman, 3000 kata). Gambar dan tabel harus diberi 

nomor dengan urut dan teratur. Judul gambar ditulis pada bagian bawah dengan format rata 

kanan kiri sesuai dengan ukuran gambar. Judul tabel ditulis di atas tabel, dengan format centre. 

Tulisan dalam tabel ditulis dalam font Arial berukuran 9 dan spasi 1. 
 

Aturan khusus penulisan 
 

A). Judul, penulis dan abstrak: sesuai dengan template abstrak (kategori A ataupun B) 
 

Naskah penelitian ataupun literature review: 

Ditulis dalam Bahasa indonesia, maksimal 300 kata, ditulis dalam format terstruktur, 

yang tersusun atas latar belakang, tujuan, metode, hasil dan kesimpulan, spasi 1, ukuran 

kertas A4. 

 
JUDUL UTAMA MAKALAH [HURUF KAPITAL, ARIAL 11PT BOLD] 

Sub Judul (jika ada) [Hanya Huruf Pertama dari Suatu Kata dalam Kalimat yang Ditulis dalam 

Huruf Kapital, Arial 10pt Bold] 
 

 

Penulis1), Penulis2), dan Penulis3) [Identitas Penulis: Arial 10pt Bold-Centered] 
 

1)Institusi atau Universitas [Institusi Penulis: Arial 10pt Italic-Centered] 

e-mail penulis pertama [email Penulis: Arial 10pt Italic-Centered] 
2)Institusi atau Universitas 

e-mail penulis kedua 
3)Institusi atau Universitas 

e-mail penulis ketiga 
 

 
ABSTRAK [dalam Bahasa Indonesia: Arial 10pt Bold] 

Latar belakang: Menjelaskan dengan singkat latar belakang penelitian. Sitasi tidak ditampilkan pada 

bagian ini. 

Tujuan: Menjelaskan tujuan dari penelitian dengan jelas dan terukur. 

Metode: Menjelaskan jenis, rancangan, kelompok penelitian, prosedur melakukan penelitian sampai 

dengan pengukuran yang dilakukannya. Jika menggunakan analisis statistik maka jelaskan analisis 

statistik yang digunakan dan ketentuan nilai dinyatakan bermakna secara statistik. 

Hasil: Menunjukkan data hasil penelitian secara jelas pada tiap kelompok dan juga nilai kemaknaan 

secara statistik. 

Kesimpulan: Menjelaskan kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan tanpa menampilkan angka 

hasil penelitian. 

Kata kunci: aaaaaa, bbbbbb, ccccc, ddddd (tersusun maksimal 6 kata 
 

 

 
 



B). Isi naskah 

1. Naskah penelitian ataupun literature review 
 

PENDAHULUAN 

Berisi inti pokok penelitian atau permasalahan yang dikaji, memuat latar belakang, 

tujuan, hipotesis (jika ada) dan didukung pustaka aktual terkini/mutakhir. 

 

METODE 

Berisi tentang waktu dan tempat penelitian, metode penelitian yang dilakukan dan 

teknik analisis. Jelaskan bahwa penelitian ini dilakukan setelah lolos uji etik (sebutkan 

institusi komite etik). 

 

HASIL 

Berisi tentang rincian hasil penelitian (bisa dalam bentuk tabel, gambar sesuai dengan 

aturan umum penulisan). 

 

PEMBAHASAN 

Berisi tentang pembahasan yang jelas terkait dengan hasil penelitian yang diperkuat 

dengan pustaka yang relevan. Bagian ini juga berisi tentang saran serta kelemahan 

dalam penelitian. 

 

KESIMPULAN 

Memuat kesimpulan hasil penelitian dengan jelas dan ringkas. 

 

UCAPAN TERIMAKASIH 

Memuat asal pendanaan penelitian ataupun ucapan terimakasih kepada pihak yang 

telah membantu penelitian ataupun publikasi. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka pada bagian akhir naskah di tulis dalam satu spasi, dalam ukuran 
10 dan diberi nomor secara berurutan sebagaimana dikutip. Referensi harus dalam 
gaya Vancouver (angka Arab superscript). Referensi yang pertama kali dikutip dalam 
tabel atau gambar harus diberi nomor sehingga akan berurutan dengan referensi yang 
dikutip dalam teks pada titik di mana tabel atau gambar disebutkan pertama kali. 
Jumlah referensi minimal harus 15 dan 80% dari mereka harus terbaru (diterbitkan 
selama 10 tahun terakhir.



 
2. Cara penulisan referensi adalah sebagai berikut : 

 
a) Artikel Jurnal dengan penulis perorangan 

Winarno ANS. Kerley a line in an 18-year-old female with acute pulmonary edema 
and chronic kidney disease stage V. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan 
Indonesia. 2017;8(1):38–44. 

 
b) Artikel Jurnal dengan penulis organisasi 

Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and 
proinsulin  in  participants  with  impaired  glucose  tolerance.  Hypertension. 
2002;40(5):679–86. 

 
c) Artikel Jurnal dari internet 

Goodyear-Smith FA, Arroll B. Contraception before and after termination of 
pregnancy: can we do it better? [Internet]. Vol. 116, The New Zealand medical 
journal.              2003.              p.              U683.              Available              from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14657966 

 
d) Buku dengan nama editor sebagai penulis 

Lewis G. Why Mothers Die. Report on confidential enquiries into maternal deaths 
in the United Kingdom, 2000-2002. Lewis G, editor. London: RCOG Press; 2004. 

 
e) Buku yang ditulis oleh individu 

Lock S. Death in Childbirth: An International Study of Maternal Care and Maternal 
Mortality 1800-1950. London: Oxford University Press; 1992. p. 338–339. 

 
f) Buku yang ditulis oleh organisasi 

Council of Europe. Recent Demographic Developments in Europe 2004. 
Strasbourg, France: Council of Europe Publishing; 2005. 
 

g) Artikel dari bulletin 
Ali MM, Cleland J, Shah IH. Condom use within marriage: A neglected HIV 
intervention. Bulletin of the World Health Organization. 2004;180–6. 

 
h) Paper yang dipresentasikan pada pertemuan ilmiah/ konferense 

Desrini S, Ghiffary HM. Comparison of antibacterial activity of Talok (Muntingia 
calabura L) leaves ethanolic and n-hexane extracts on Propionibacterium acnes. 
In: AIP Conference Proceedings. 2018. 

 
i) Bab di dalam buku 

Singh S, Henshaw SK, Berensten K. Abortion: a worldwide overview. In: Basu 
AM,  editor.  The  Sociocultural  and  Political  Aspects  of  Abortion:  Global 
Perspectives. Westport: Praeger Publishers; 2003. p. 15–47. 

 
j) Data dari internet 

U.S. Bureau of the Census. International Data Base [Internet]. China; 2007 [cited 
2009 Aug 12]. 
Available from: http://www.census.gov/ipc/www/idb/country/chportal.html 
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k) Disertasi/ tesis 
Kinyanda  E.  Deliberate  self-harm  in  urban  Uganda?:  a  case-control study. 
Norwegian University of Science and Technology; 2006. 

 
l) Paper pada surat kabar 

Banzai VK, Beto JA. Treatment of Lupus Nephritis. The Jakarta Post. 1989 Dec 
8;A5 (col 3). 

 
m) Kamus/ Ensiklopedia 

Saunders E. Dorland’s Illustrated Medical Dictionary. In: 27th ed. 2012. p. 632– 
1940. 


