PEDOMAN PENULISAN NASKAH
Majalah GIZI INDONESIA – disingkat Gizi
Indon-menerima naskah tentang gizi, baik berupa
hasil penelitian kajian masalah, maupun telaah
pustaka, yang bermanfaat bagi kemajuan pergizian
dan upaya perbaikan gizi di Indonesia. Naskah
belum pernah dimuat, atau sedang diajukan untuk
dimuat dalam media komunikasi tertulis lainnya.
Naskah yang dikirim belum tentu dimuat, tergantung
pada pertimbangan dewan redaksi.
Naskah dikirim/diserahkan ke redaksi dengan
ketentuan sebagai berikut:
1. Naskah berupa file elektronik (softcopy) dan
diharapkan juga menyampaikan naskah hasil
cetakan (hardcopy).
2. Naskah diketik menggunakan Program MS
Word, font Arial 11, satu setengah spasi, tepi
kiri 4 cm, tepi kanan 3 cm, atas 3 cm, bawah 3
cm, orientasi portrait.
3. Tebal naskah 10-15 halaman.
4. Judul naskah seluruhnya ditulis memakai huruf
besar dengan font size maksimal 12; singkat
tetapi jelas dan sesuai dengan isi tulisan. Di
bawah judul naskah ditulis nama (para) penulis.
Di bawah nama penulis dicantumkan abstrak;
dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
Abstrak ditulis biasa atau dengan huruf italic
tanpa alinea (paragraf). Abstrak antara 200 –
250 kata.
5. Sistematika penulisan naskah asli (hasil
penelitian) terdiri atas: Pendahuluan, Bahan
dan Cara, Hasil, Bahasan, dan Rujukan. Kata
rujukan digunakan untuk daftar acuan (sitasi)
atau kutipan langsung. Penulisan Rujukan
menurut Sistem Vancouver. Tanda rujukan
pada naskah ditulis dengan angka Arab setelah
nama dan diurut menurut nomor pemunculan
serta ditulis superkrip. Penulisan rujukan harus
taat asas (konsisten) dan berpedoman pada
Sistem Vancouver seperti contoh berikut.
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Keterangan Nama penulis ditulis terbalik. Jika
penulis sampai dengan enam orang, semua nama
dicantumkan, kalau penulis lebih dari enam orang,
penulis enam pertama dicantumkan diikuti “dkk” atau
“et.al” (naskah dalam bahasa Inggris).
Buku/Monograf:
Gibson RS. Principles of Nutritional Assessment. 2nd
edition. New York: Oxford University Press, 2005.
Tanner JM. Growth and physique in different
population of mankind In: Baker PT, and Weiner JS
(eds). The Biology of Human Adaptability. Oxford
Clarendon Press, 1996.
Prosiding/Pertemuan Ilmiah:
Soewondo S, Husaini MA, Piliang WG, and
Pollitt E. Recent studies of the functional
consequences of iron deficiency anemia cognitive
performance to iron status. Fourth Asian Congress of
Nutrition Bangkok, November 1-4, 1983.
Sadli, Persepsi masyarakat mengenai tempe.
Prosiding Simposium Tempe dalam Peningkatan
Upaya Kesehatan dan Gizi, Jakarta 15-16 April 1985.
Internet:
Cell tropism of Salmonella enterica. Int J Med
Microbiol [serial online]. 2004 [cited 2006 Mar 28];
294(4):225-33. Available from: Health and Medical
Complete.
Come SE. A 62-year-old woman with a new
diagnosis of breast cancer. JAMA—J Am Med Assoc
[serial on the internet]. 2006 [cited 2006 Mar 28]
295:1434-42. Available from: http://jama.amaassn.org/cgi/content/short/ 295/12/1434.
Setiap tabel, grafik dan gambar atau bagan
ditulis pada lembar terpisah, diberi nomor urut. Judul
tabel ditulis pada bagian atas, sementara judul grafik,
gambar atau bagan pada bagian bawah. Lambang
dan singkatan, kecuali satuan ukuran yang sudah
baku, hanya digunakan dalam tabel dengan
mencantumkan keterangannya pada bagian bawah.
Lambang atau singkatan di dalam naskah boleh
digunakan hanya sesudah ada penjelasan atau
kepanjangannya.
Tanpa ijin penulis, redaksi berhak mengubah isi
naskah sepanjang tidak bertentangan dengan pokok
tulisan. Naskah hendaknya ditulis dalam bahasa
Indonesia yang baik dan benar, serta baku. Jika
terpaksa menggunakan bahasa “asing” atau bahasa
“daerah” harus ditulis dalam tanda “petik”, (….) atau
denga huruf italic, atau pakai garis bawah.

