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KETENTUAN UMUM 
 
Artikel ilmiah yang akan diterbitkan dapat berbentuk hasil penelitian, artikel telaah,  laporan kasus, 
yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan  bidang kedokteran gigi. Bahasa yang 
digunakan Bahasa Indonesia. Penulisan  berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa yang 
Disempurnakan dan Pedoman Umum pembentukan istilah. Pemakaian istilah asing bukan medis 
sebaiknya dihindari, kecuali bila sangat diperlukan harus disertai terjemahan penjelasannya. 
 
Naskah dikirim lewat email ppkg.fkgunej@gmail.com. Berkas lain yang perlu dikirimkan yaitu hard 
copy artikel rangkap 2, surat penyataan tidak pernah/sedang  diterbitkan dan tidak mengandung 
unsur plagiasi dan surat penyataan kesediaan melalukan perbaikan. Berkas tersebut  dikirim pada 
kami dengan alamat Sekretariat UPPKG. up. drg. Nuzulul Hikmah, M.Biomed. da/ Laboratorium 
Histologi Bagian Biomedik FKG UNEJ Jl. Kalimantan 37 JEMBER. Hp. 081555846138. 
 
Naskah diketik dalam program MS Word 2003/2007 dengan huruf Century Gothic 10, kecuali 
bagian-bagian khusus yang bisa dilihat pada sistematika penulisan naskah, kolom tunggal, pada kertas 
A4, dengan batas tepi 3 cm, spasi 1, dengan panjang 10 – 15 halaman. Tabel dan gambar disajikan 
dalam file asli, judul tabel dan gambar menggunakan huruf Century Gothic 10, keterangan tabel dan 
gambar menggunakan huruf Century Gothic 8. Gambar dan foto besarnya tidak boleh lebih dari 1 Mb. 
 
Redaksi berhak memperbaiki judul, struktur naskah dan bahasanya tanpa mengubah arti. Keputusan 
Redaksi untuk tidak menerbitkan naskah yang masuk tidak dapat diganggu gugat. 
  
SISTEMATIKA PENULISAN NASKAH 
 
Judul  dalam  Bahasa Indonesia Tidak  Lebih  Dari 12 kata (font 10 bold) 
Judul dalam Bahasa Inggris tidak lebih dari 10 kata (font 10 italic) 
Penulis Utama1, Penulis kedua2, dst (tanpa gelar ataupun jabatan) 
Afiliasi dan email Penulis Utama (font 9) 
Afiliasi dan email Penulis Kedua dst (font 9) 
Alamat penulis utama (font 9) 
 
Abstract 
Abstrak dalam bahasa Inggris   ditulis dengan huruf italic font 9 , berisi uranian singkat yang secara 
gamblang dan utuh menampilkan seluruh esensi tulisan, bukan komentar atau pengantar dari penulis. 
Abstak hanya berisi satu paragraf , dengan jmlah kata berkisar antara 150- 200 kata. Dengan format 
menjorok kedalam 5 ketukan. 
Keyword: 3-5 kata kunci dipisahkan dengan koma merupakan terminologi spesifik bidang ilmu yang 
dibahas dalam artikel  
 
Pendahuluan 
Setelah kata kunci maka dilanjutkan dengan pendahuluan. Pendahuluan memberikan acuan (konteks) 
bagi fokus bahasan. Bagian ini berisi hal-hal yang menarik (kontroversial, belum tuntas, 
perkembangan baru), didukung hasil kajian pustaka yang relevan. Pendahuluan juga berisi rumusan 
singkat hal-hal pokok yang akan dibahas atau diteliti merupakan rangkuman kajian teoritik dan hasil 
penelitian terdahulu untuk mendukung mengapa kajian atau penelitian itu dilakukan. Isi lainnya yaitu 
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tujuan penelitian atau telaah ilmiah yang akan dilakukan dan kadang-kadang harapan akan hasil 
penelitian atapun telaah ilmiah. 
 
Bagian Inti : 
Artikel Telaah 
Pada artikel telaah bagian inti berupa Pembahasan yang berupa kupasan berifat analitik, 
argumentatif, logis dan kritis. Unsur penting adalah pendirian/sikap yang berasal dari analisis penulis. 
Panjang bagian ini adalah 60-80% artikel. Biasanya dibagi dalam beberapa sub judul. Artikel telaah 
adalah hasil analisis dan pikiran kritis penulis dan bukan sekedar tempelan-tempelan (kolase) bagian-
bagian tulisan yang lain. Fungsi terpenting artikel telaah adalah menghasilkan State of Art sebagai 
analisis-sintesis penulis. 
 
Artikel  Hasil Penelitian 
Pada artikel hasil penelitian bagian ini terdiri dari Metode Penelitian, Hasil 
Penelitian dan Pembahasan. Metode penelitian diuraikan secara naratif. Pada bagian Hasil Penelitian 
untuk mempersingkat atau memperjelas uraian dapat digunakan foto, tabel atau grafik. Pembahasan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, memaparkan logika diperolehnya temuan, 
menginterpretasikan temuan dan mengaitkan teori yang relevan. 
 
Artikel Laporan Kasus 
Pada artikel laporan kasus bagaian inti terdiri dari Kasus yang Dilaporkan dengan Judul Kasus, Tata 
laksana Kasus dan Pembahasan 
 
Kesimpulan 
Pada artikel telaah berupa pendirian penulis sebagai hasil sintesis penulis dan menunjukkan 
perkembangan ilmu dan saran-saran dari penulis. Pada artikel hasil penelitian isi berupa esensi hasil 
penelitian dan pembahasan,yang harus relevan dengan temuan. Kesimpulan harus menghindari 
“claim” yang terlalu kuat. Kesimpulan ditulis dalam butir-butir atau paragraf-paragraf pendek. Panjang 
10 – 15% panjang artikel. 
 
Daftar Pustaka 
Berpedoman pada sistem Vancouver, setiap nama pengarang diberi nomor urut sesuai dengan 
pemunculannya dalam naskah. Pemberian nomor pada naskah ditulis superscript setelah tanda titik 
akhir kalimat. Daftar pustaka mencantumkan (a) untuk buku : nama penulis, editor (bila ada), judul 
judul lengkap buku, kota penerbit, penerbit, tahun penerbitan, volume, edisi dan nomor halaman. (b) 
untuk terbitan berkala: nama penulis, judul tulisan, judul terbitan (disingkat sesuai dengan indek 
medicius), tahun penerbitan, volume dan halaman. Sebagai contoh adalah sebagai berikut: 
1) Foster, T.D.A Textbook of Ortodontics, 3rd. Oxford: Blackwell Scientific Publications Limited. 1997: 

21–23 
2) Gttlieg AS, Askinas SW. And Atypical Chairside Imidiate Denture: Clinical Report. J Prostet Dent. 

2001; 86(3): 214-217 
  
 
 

 

 

 


