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PEDOMAN PENULIS UNTUK PENGAJUAN NASKAH
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Artikel merupakan hasil penelitian dan studi kasus di bidang Gizi klinik dan dietetik,
foodservice, dan gizi masyarakat yang belum pernah dimuat atau sedang tidak diajukan untuk
dimuat pada media cetak lainnya.
Artikel yang dikirim untuk publikasi ke Jurnal Gizi Indonesia (JGI) wajid disertai form
pernyataan keaslian naskah artikel, belum pernah dipublikasikan di jurnal ilmiah manapun dan
tidak sedang dikirim ke jurnal ilmiah lain dalam waktu bersamaan. Form pernyataan dapat di
download melalui : http://ejournal.undip.ac.id/index.php/jgi/. Artikel yang pernah di
presentasikan dalam pertemuan ilmiah nasional maupun internasional dapat diajukan dengan
mencantumkan catatan kaki (footnote).
Artikel diketik pada kertas A4 dengan program Microsoft Word, huruf Times New Roman,
dengan format 1 kolom, ukuran huruf 12 pts dengan spasi 2 lines, menggunakan batas 2.5 cm
pada semua sisi, jumlah halaman maksimal 20 halaman tidak termasuk halaman grafik dan tabel,
dan tidak diberi nomor halaman.
Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia. Sistematika artikel hasil penelitian adalah : judul, nama
penulis, abstrak disertai kata kunci, pendahuluan, bahan dan metode, hasil, pembahasan,
simpulan, ucapan terima kasih (jika ada) dan daftar rujukan
Artikel harus asli dan dikirim memalui email ke jgi@fk.undip.ac.id. Penulis juga dapat
mengirimkan artikel secara online di http://ejournal.undip.ac.id/index.php/jgi/user/register
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Judul artikel tidak boleh lebih dari 20 kata. Judul ditulis dengan huruf besar hanya pada awal
kalimat, dengan ukuran huruf 14 pts. Judul harus dapat memberikan gambaran mengenai
penelitian yang telah dilakukan dan hubungan antar-variabel yang diteliti. Nama latin dan istilah
yang bukan bahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring.
Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik, disertai dengan lembaga asal, dan
ditempatkan di bawah judul artikel. Penulis wajib menyantumkan alamat surat korespondensi
meliputi, alamat pos, nomor telepon & fax, serta email. Apabila naskah ditulis oleh tim, maka
cukup dicantumkan alamat surat korespondensi dari salah satu penulis penanggung jawab.
Abstrak ditulis secara terstruktur dengan bahasa Inggris dan Indonesia, dicetak miring, berisi
latar belakang (Background), tujuan (Objective), metode (Methods), hasil penelitian (Results)
dan Simpulan (Conclusion). Abstrak berisi esensi artikel yang ditulis dengan jumlah kata 250300 disertai kata kunci yang mewakili isi artikel dan digunakan sebagai kata penelusur
(searching keywords) maksimal 5 kata kunci.
Isi Artikel harus memuat Bab yang terdiri Pendahuluan, Metode, Hasil Penelitian, Pembahasan,
Simpulan, dan Daftar Pustaka, yang ditulis dengan format Uppercase
Tabel dan gambar diberi judul serta keterangan yang jelas. Judul tabel diletakkan di atas tabel,
sedangkan juduk gambar diletakkan di bawah gambar. Tabel dan |gambar diberikan nomor urut
sesuai dengan urutan penampilan.
Semua sumber yang dirujuk harus tercantum dalam daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka
maupun sitasi menggunakan sistem nomor (Vancouver style). Penomoran disusun sesuai dengan
urutan pemunculan dalam artikel dan ditulis dengan angka arab superscript. Tidak
diperkenankan merujuk dari abstrak. Sumber pustaka sebisa mungkin minimal 80% berupa
sumber pustaka primer terbitan 10 tahun terakhir.

Sitasi dan Daftar Pustaka
Pengecekan seluruh pustaka yang digunakan merupakan tanggung jawab penulis untuk menjaga
keakuratan dan kelengkapannya. Contoh penulisan Daftar Pustaka dengan merujuk pada ketentuan
berikut :
1. Jurnal :
Haddad L. What can food policy do to redirect the diet transition?. Food NutritionBulletin 2005;
26(2): 238-40.
Vlachopoulos C, Panagiotakos D, Ioakeimidis N, Dima I, and Stefanadis C. Chronic coffee
consumption has a detrimental effect an aortic stiffness and wave reflections. American Journal
of Clinical Nutrition 2005; 81:1307-12. Catatan: Pemakaian kata et al atau dkk diperkenankan bila
penulis lebih dari enam orang.
2. Buku :
Almatsier S. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama; 2003.
Willett W. Nutritional Epidemiology. In: Buzzard M, eds. 24 hour dietary recall and food record
methods, 2nd ed. New York: Oxford University Press; 1998.
3. Conference proceedings :
Garn SM. The anthopometric assessment of nutritional status. In: Smith MAH, ed. Proceedings of
The Third National Nutrition Workshop for Nutritionists from University Facilities. Memphis, TN:
University of Tennessee; 1976.
Hardinsyah dan Tambunan V. Angka kecukupan energi, protein, lemak, dan serat makanan.
Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII; 17-19 Mei; Jakarta. Jakarta: LIPI; 2004.
4. Disertasi/Tesis :
Satoto. Pertumbuhan dan perkembangan anak: Pengamatan anak umur 0 – 18 bulan di
Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Jawa Tengah (disertasi). Semarang: Universitas
Diponegoro; 1990.
Subagio HW. Hubungan status vitamin A dan Seng ibu hamil dengan keberhasilan suplementasi besi
(disertasi). Semarang: Universitas Diponegoro; 2002.
5.

Format elektronik Manuscripts (contoh dalam bahasa Inggris, bila bahasa Indonesia
maka disesuaikan)
Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases, Emerg Infect Dis [serial online] 1995 JanMar; 1(1):[24 screen]. URL:http://www.cdc.gov/ ncidoc/ EID/eid.htm. [cited Dec 25 1999].
Walker CF, Kordas K, Stoltzfus RJ, and Black RE. Interactive effects of iron and zinc on
biochemical and functional outcomes in supplementation trials. [On Line]. URL:
http://www.ajcn.org/ cgi/ content/ full/ 82/ 1/5-12. [cited Aug 15 2005].
Jiang C-B, Hsi H-C, Fan C-H, Chien L-C. Fetal Exposure to Environmental Neurotoxins in Taiwan.
PLoS One. 2014;9(10):1-8.
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