FORMULIR PENGAJUAN ARTIKEL
Yth. Redaksi Neurona

Berikut ini saya lampirkan artikel berjudul
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

untuk dipublikasikan di Majalah Neurona.
Berikut ini adalah kelengkapan artikel tersebut:
No

Instrumen

1.

Naskah (cetak)

2.

File naskah/CD file atau e-mail

3.

Nama lengkap seluruh penulis (tidak disingkat) beserta gelarnya

4.

Nama institusi para penulis saat penelitian dilakukan (bahasa Indonesia)

5.

Data pribadi penulis utama

6.

Surat pernyataan bermaterai

7.

Surat keterangan lolos etik (untuk artikel penelitian)

8.

Judul bahasa Indonesia & bahasa Inggris

9.

Artikel penelitian:
• Abstrak Indonesia
• Abstrak Inggris
• Pendahuluan
• Metode
• Hasil
• Pembahasan
• Kesimpulan
• Daftar pustaka
• Lampiran
Laporan kasus
• Abstrak Indonesia
• Abstrak Inggris
• Pendahuluan
• Kasus
• Pembahasan
• Kesimpulan
• Daftar pustaka
• Lampiran
Tinjauan Pustaka
• Abstrak Indonesia

✓atau X

• Abstrak Inggris
• Pendahuluan
• Pembahasan
• Kesimpulan
• Daftar Pustaka
• Lampiran
10.

Format naskah sesuai dengan “Petunjuk bagi Penulis”

No
1

Ketentuan
Laporan Kasus: Kasus yang menarik, unik, dan jarang muncul
Tinjauan Pustaka: Topik yang mengandung unsur kebaruan dan menarik bagi klinisi (aplikatif)

2

Format artikel
Memuat judul dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (huruf besar semua)
Judul cukup jelas dan singkat (tidak lebih dari 14 kata)
Terdapat abstrak dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia
Artikel Penelitian:
• Urutan tulisan: Judul bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris, abstrak bahasa Inggris, abstrak bahasa
Indonesia, pendahuluan, tujuan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran
• Mencantumkan surat keterangan etik
• Keterbatasan penelitian ditulis pada bagian akhir pembahasan
Laporan Kasus:
Urutan tulisan: Judul bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris, abstrak bahasa Inggris, abstrak bahasa Indonesia,
pendahuluan, kasus, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran
Tinjauan Pustaka:
Urutan tulisan: Judul bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris, abstrak bahasa Inggris, abstrak bahasa Indonesia,
pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran

3

Format tulisan
Spasi: 1,5
Huruf: Times New Roman ukuran 11
Jarak dari tepi kiri dan atas 4cm serta tepi kanan dan bawah 3cm
Jumlah halaman maksimal 12 halaman

4

Abstrak
Maksimal 250 kata, huruf Times New Roman ukuran 10, spasi 1,0
Abstrak menggambarkan isi artikel
•

Format pada artikel penelitian:
Abstract: introduction, aims, methods, results, discussions (IMRAD), and keywords. Abstrak: pendahuluan,
tujuan, metode, hasil, diskusi, dan kata kunci.
“Pendahuluan: Mengapa penelitian ini dilakukan? Apa saja pertanyaan-pertanyaan penelitian, hipotesis uji,
atau tujuan penelitian?
”Metode: Kapan, di mana, dan bagaimana penelitian dilakukan? Bahan dan alat apa saja yang digunakan, atau
siapa saja yang termasuk subjek penelitian (pasien, dll)?

“Hasil: Jawaban apa yang ditemukan dari pertanyaan penelitian, apa yang ditemukan dalam penelitian
tersebut? Apakah hipotesis uji benar?
“Diskusi: Apakah arti dari jawaban pertanyaan penelitian tersebut dan mengapa itu menjadi masalah?
Bagaimana penelitian tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang telah ada? Apa perspektif untuk
penelitian ke depannya?
•

Pemakaian tenses dalam abstracts: present tense untuk introduction serta past tense untuk method, results,
dan discussions

•

Tidak mencantumkan IK 95%

✓atau X

Format pada laporan kasus:
Abstract: case, keywords. Abstrak: kasus, kata kunci
Format pada tinjauan pustaka:
Abstract: introduction, keywords. Abstrak: pendahuluan, kata kunci
Jumlah kata kunci maksimal 5 kata, diurutkan sesuai abjad
5

Metode (artikel penelitian)
Uji yang digunakan sesuai desain penelitian
Mencantumkan:
• Desain penelitian
•
•
•
•
•
•

Tempat
Waktu
Populasi
Sampel
Pengukuran
Analisis data

Waktu penelitian kurang dari 5 tahun terakhir
6

Hasil (artikel penelitian)
Hasil sesuai dengan isi tabel, logis, dan sistematik

7

Tabel
Dalam bentuk lampiran
Setiap tabel memiliki judul singkat, huruf Times New Roman, ukuran 10, spasi 1,0
Penjelasan tabel ditempatkan sebagai keterangan bukan di judul tabel, ukuran 9, spasi 1,0
Jumlah tabel dan foto/gambar maksimal 6 buah
Tidak ada garis vertikal maupun horizontal di bagian dalam tabel. Garis horizontal dibagian kolom judul dan
akhir tabel
Isi tabel sesuai dengan tujuan penelitian

8

Gambar
Dalam bentuk lampiran
Gambar yang pernah dipublikasi diberi acuan dan diberi nomor urut sesuai dengan pemunculan dalam teks, serta
melampirkan izin tertulis dari penulisnya
Gambar dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
Menyertakan izin tertulis jika menyantumkan foto orang yang dapat dikenali
Pada artikel berbahasa Indonesia, keterangan gambar harus menggunakan bahasa Indonesia

9

Pembahasan
Pembahasan sesuai dengan hasil dan cukup dalam
Hasil dibandingkan dengan penelitian lain (artikel penelitian)
Terdapat aspek baru dan penting

10

Kesimpulan
Kesimpulan menjawab tujuan penelitian (artikel penelitian)

11

Daftar Pustaka
Mengikuti kaidah Vancouver, rujukan jurnal 5 tahun terakhir/rujukan buku 10 tahun terakhir
Nama penulis maksimal 6 orang. Jika penulis lebih dari 6, maka hanya 6 yang ditulis kemudian diikuti dkk
Huruf Times New Roman 10, spasi 1,0
Tidak menggunakan rujukan dari situs-situs yang tidak terpercaya

12

Tidak terdapat duplikasi teks, gambar, dan tabel

13

Tidak menggunakan bullets dan numbering dalam narasi/paragraf

14

Kaidah Bahasa Indonesia

Mengikuti kaidah Bahasa Indonesia dalam KBBI
1. Penulisan tanda sambung (-): tidak diberi spasi. misal: 3-6 (betul)
2. Setelah tanda baca tidak diberi spasi, misal: FKUI/RSCM (betul)
3. Jika terdapat lebih dari 2 pilihan yang menggunakan koma dan diakhiri “dan” maka harus diberi tanda koma
sebelum “dan”. Contoh saya dan kamu (tanpa koma). Saya, kamu, dan dia (dengan koma)
4. Kata awalan pre, pasca, non digabung dengan kata setelahnya. Misal: pascaoperasi
5. Menggunakan kata sesuai EYD dan KBBI di antaranya:
a.

Mikroba (salah)  mikrob (betul)

b.

Coklat (salah) 
cokelat (betul)

c.

Teoritis (salah)  teoretis (betul)

d.

Oto (salah) 
auto (betul)

e.

Respon (salah)  respons (betul)
Sindrome (salah)  sindrom (betul)

f.

6.
7.
8.
9.
10.

g.

Lumbal pungsi (salah)  pungsi lumbal (betul)

h.

Likuor cerebrospinal (salah)  cairan serebrospinal (CSS) (betul)

i.
Odds ratio (salah)  rasio Odds (betul)
j.
Confidence Interval (CI) (salah)  interval kepercayaan (IK) (betul)
k. Outcome (salah)  luaran (betul)
l.
Thoraks (salah)  toraks (betul)
m. Singkatan satuan mililiter ‘ml’ (salah)  ‘mL’ (betul)
Istilah asing dicetak miring. Misal CT scan
Tidak ada penulisan et al dalam isi tulisan. Yang benar dkk. Dalam referensi dkk (tidak dicetak miring)
Kemaknaan ditulis dengan p (huruf kecil dan tidak dicetak miring)
Nama orang pada uji statistik tidak dicetak miring. Contohnya: McNemar, Pearson, dan Spearman.
Sedangkan untuk uji Kappa dicetak miring.
Antara angka dan satuan tidak diberi spasi, contoh: 100mmHg

Data Pribadi Penulis Utama
1. Nama lengkap (tanpa gelar)
2. Institusi

:
:

3. Telepon

:

4. HP
5. E-mail

:
:

6. Alamat korespondensi

:

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

_________, ______________ 2020

(nama penulis utama)

