
PEDOMAN PENULISAN CALL FOR PAPER ANSHAR 2019 

 

SISTEMATIKA PENULISAN ARTIKEL ILMIAH : 

1. JUDUL. Judul harus menggambarkan hasil penelitian dan variable-variabel, serta 

hubungan antara variable tersebut bias dilihat dalam judul tersebut. Judul artikel 

hendaknya paling banyak 20 kata.  

2. ABSTRAK DAN KATA KUNCI. Abstrak secara ringkas memuat uraian 

mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode yang digunakan dan hasil 

penelitian. Abstrak di ikuti kata kunci dengan jumlah kata tidak lebih dari 250 

kata. Kata kunci berisi ide-ide atau konsep dasar yang mewakili bidang yang 

diteliti. Kata kunci terdiri dari 3-6 kata. 

3. PENDAHULUAN. Bagian ini berisi tentang permasalahan penelitian, rencana 

pemecahan penelitian. Tujuan penelitian dan rangkuman kajian teoritik yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

4. METODE PENELITIAN. Bagian ini memuat rancangan atau desain penelitian, 

sasaran dan target penelitian (populasi dan sampel), teknik pengumpulan data dan 

teknik analisis. 

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bagian ini memuat hasil analisis 

data, pengujian hipotesa, menjawab pertanyaa-pertanyaan penelitian, temuan-

temuan dan menginterpretasikan temuan-temuan. 

6. KESIMPULAN DAN SARAN. Menyajikan kesimpulan dan sara-saran yang 

mengacu pada hasil penelitian. 

7. DAFTAR PUSTAKA. Memuat sumber-sumber yang diacu didalam penulisan 

artikel, hanya sumber-sumber yang digunakan yang dimuat dalam daftar 

pustaka. 

 

FORMAT PENULISAN 

1. Artikel ditulis dengan huruf Times New Roman 12, spasi 1,5, dengan layout 

ukuran A4 serta batas atas dan bawah 2,5 cm, sedangkan batas kanan dan kiri 3 

cm. 

2. Naskah diketik dengan Microsoft Word dengan ukuran file antara 200-250 kb. 

3. Abstrak harus ditulis dalam bahasa inggris dengan paling banyak 250 kata. 

4. Artikel boleh ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang baik dan 

benar. 

5. Judul artikel dan identitas penulis (nama dan alamat email, dan/atau alamat email) 

ditulis di bagian paling atas. Identitas penulis dicantumkan dibawah judul artikel. 

6. Semua penulis naskah harus dituliskan nama lengkap tanpa gelar serta asal 

institusi dibawah judul naskah artikel. ORCID ID/SCOPUS ID dapat disertakan 

jika ada. Salah satu penulis sebagai corresponding author harus mencantumkan 

alamat email. 

7. Panjang artikel paling banyak 15 halaman (termasuk daftar pustaka). 

8. Judul ditulis ditengah dengan huruf kapital. Jenis huruf judul Times New Roman-

bold ukuran 14. 



9. Subjudul ditulis rata kiri dengan huruf kapital. Jenis huruf subjudul TimesNwe 

Roman-bold ukuran 12. 

10. Sub dari subjudul ditulis rata kiri dengan huruf kapital pada setiap awal kata, 

kecuali kata penghubung.Jenis huruf sub dari subjudul Times New Roman-bold 

ukuran 12. 

11. Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul yang sesuai dengan isi table atau 

gambar, dan sumber kutipan jika ada. Sumber kutipan ditulis diantara kurung 

buka dan kurung tutup. Jenis huruf Times New Roman-bold ukuran 10. Judul 

tabel atau gambar ditulis rata tengah. 

12. Gambar/grafik yang akan ditampilkan dalam artikel (jika ada) harus disimpan 

dalam bentuk file .jpg., .png., atau .gif. Keterangan gambar dituliskan didalam 

naskah artikel dalam format Microsoft Word (DOC atau DOCX). Jangan 

menyimpan gambar/grafik ke dalam file naskah dalam bentuk word, harus dipisah 

dalam file yang berbeda.  

13. Semua halaman termasuk daftar pustaka diberi nomor urut halaman. 

14. Sumber kutipan dalam teks ditulis dengan menggunakan cara Harvard atau APA 

style (di antara kurung buka dan kurung tutup yang menyebutkan nama akhir 

penulis dan tahun dengan menggunakan koma memisahkan nama dan tahun). 

Contoh : 

• Apabila kutipan berasal dari satu sumber dengan satu penulis (Peng, 2014). 

• Apabila kutipan berasal dari satu sumber dengan dua penulis (Schuppan & 

Kim, 2013). 

• Apabila kutipan berasal dari satu sumber dengan lebih dari dua penulis (Nair, 

et al., 2002). 

• Apabila kutipan berasal dari dua sumber dengan penulis yang sama (Wynn, 

TA., 2008; Wynn, TA., 2011). 

• Apabila kutipan berasal dari dua sumber dengan penulis yang sama dan tahun 

yang sama (Vinderola, et al., 2005a; Vinderola, et al., 2005b). 

• Apabila kutipan berasal dari institusi (KEMENKES RI, 2012). 

 

15. Daftar pustakan mengikuti cara Harvard atau APA style dan diurutkan 

berdasarkan alphabetis sesuai dengan nama akhir penulis (tanpa gelar akademik). 

Contoh : 

Nair , M. P., Kandaswami , C., Mahajan, S., Chadha, K. C., Chawda , R., Nair , 

H., Schwartz, S. A. (2002). Theflavonoid, quercetin, differentially 

regulates Th-1 (IFNg) and Th-2 (IL4) cytokine gene expression by normal 

peripheral blood mononuclear cells. Biochimica et Biophysica Acta , 1593, 

29-36. 

Peng , H. (2014). Role of Quercetin on Inhibiting TGF-β1 and TNF-α in Lung of 

Rats with Silicosis. International Conference on Material and 

Environmental Engineering (ICMAEE 2014) (pp. 1-4). Hebei: Atlantis 

Press. 

RI, K. (2012). Petunjuk Teknis Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular 

(Posbindu PTM). Jakarta: KEMENKES RI. 



Schuppan, D., & Kim, Y. O. (2013). Evolving therapies for liver fibrosis. J Clin 

Invest, 123(5), 1887–1901. doi:10.1172/JCI66028 

Vinderola, C., Duarte, J., Thangavel, D., Farnworth, E., & Matar, C. (2005). 

DISTAL MUCOSAL SITE STIMULATION BY KEFIR AND 

DURATION OF THE IMMUNE RESPONSE. EUROPEAN JOURNAL 

OF INFLAMMATION, 3(2), 63-73. 

Vinderola, C., Duarte, J., Thangavel, D., Perdigo´n, G., Farnworth, E., & Matar, 

C. (2005). Immunomodulating capacity of kefir. Journal of Dairy 

Research, 72, 195–202. 

Wynn, TA. (2008). Cellular and molecular mechanisms of fibrosis. J Pathol, 

214(2), 199–210. 

Wynn, TA. (2011). Integrating mechanisms of pulmonary fibrosis. J. Exp. Med., 

208(7), 1339-1350. 

16. Jika naskah yang dikirim merupakan naskah penelitian yang mendapatkan dana 

hibah, tuliskan secara detail institusi/lembaga yang mendanai serta nomor SK jika 

ada. 

17. Jika naskah disimpan dalam bentuk word, jangan diprotek sehingga dapat di edit 

oleh panitia. 

18. Gunakan satuan baku internasional (SI units) tanpa dicetak miring. 

 

Penulis artikel perlu memperhatikan ketentuan naskah artikel yang di daftarkan CALL 

FOR PAPER ANSHAR 2019 sebagai berikut : 

1. Naskah yang didaftarkan bukan naskah yang sudah pernah diterbitkan atau sedang 

dalam proses submit di jurnal atau proseding ilmiah lain baik secara online 

maupun offline.      

2. Naskah yang didaftarkan setelah diterima panitia, akan ditelaah secara umum. 

Naskah yang dianggap tidak sesuai bidang kajian dari ANSHAR 2019 akan 

ditolak pada tahap ini, dan akan dikomukasikan secepatnya kepada penulis. 

3. Naskah yang lolos pada telaah umum akan dikirim kepada dua reviewer yang 

telah ditentukan oleh panitia ANSHAR. 

4. Atas dasar komentar dan rekomendasi reviewer, panitia akan membuat dan 

mengkomukasikan keputusan berkaitan dengan naskah yang direview (terima, 

tolak atau revisi).  

 

 

 


