KETENTUAN PENULISAN ABSTRAK
1. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan font Calibri (body) 11 spasi
antar baris 1,15.
2. Panjang tulisan, tidak termasuk spasi antar kata, antara 250-350 kata (bahasa Indonesia dan
Inggris).
3. Judul ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, diletakkan di tengah (centre paragraph).
Judul Bahasa Indonesia ditulis dengan huruf Kapital tanpa titik akhir dan Judul Bahasa Inggris
ditulis TEBAL (Bold) dalam kurung di bawah Judul Bahasa Indonesia dengan huruf Kapital di
setiap awal kata. Jumlah kata untuk judul tidak lebih dari 15 kata. Judul ringkas dan
menggambarkan isi pokok (fokus) masalah yang dibahas. Dimungkinkan menggunakan sub (anak)
judul dengan tanda kolon (:) setelah judul utama.
4. Nama penulis, lengkap tanpa gelar, tidak disingkat, tidak lebih dari enam orang. Diletakkan di
bawah judul.
5. Institusi penulis, ditulis di bawah (deretan) nama penulis dan dibubuhi angka (bukan tanda)
superscript di belakang nama institusi. Jika lebih dari satu institusi, angka ditulis secara berurutan
dan setiap nomor ditulis pada baris baru.
6. Alamat korespondensi. Di bawah nama institusi dituliskan alamat e-mail dan nomor telepon
penulis utama (yang bertanggung jawab) artikel.
7. Badan Abstrak. Abstrak ditulis secara terstrukstur sebagai berikut:
ABSTRAK (huruf KAPITAL semua).
Jika hasil penelitian : Pendahuluan. Tulis dua-tiga kalimat yang menjelaskan masalah dan tujuan
isi artikel. Metode, menjelaskan secara ringkas variabel utama (dependent dan independent) yang
menjadi topik bahasan dan mencakup jumlah serta cara mengukur variabel tersebut. Hasil,
dipaparkan hasil pengukuran, uji variabel terkait dengan masalah dan tujuan penulisan artikel.
Kesimpulan, merupakan kristalisasi penulis terhadap masalah dan pencapaian tujuan penulisan
artikel. Kesimpulan ditulis dalam satu alinea, tidak ditulis butir demi butir. Saran, berisi pendapat
penulis berdasarkan hasil penelitian yang dilaporkan tersebut untuk memecahkan masalah yang
menjadi perhatian (fokus artikel) penulis.
Jika telaahan masalah. Pendahuluan. Tulis dua-tiga kalimat yang menjelaskan masalah dan
tujuan isi artikel. Unsur/ Komponen Bahasan. Berisi 3-4 sub judul bahasan yang merupakan
unsur yang terkait dengan masalah/ tujuan artikel. Kesimpulan, merupakan kristalisasi penulis
terhadap masalah dan pencapaian tujuan penulisan artikel. Kesimpulan ditulis dalam satu alinea,
tidak ditulis butir demi butir. Saran, berisi pendapat penulis berdasarkan hasil telaahan untuk
memecahkan masalah yang menjadi perhatian (fokus artikel) penulis.
Kata kunci, 3-5 kata atau frase yang menjadi fokus artikel atau yang dapat menjadi acuan
kata_entri untuk pembaca yang akan mempelajari masalah lebih lanjut. Kata_kunci ditulis setelah
saran, baris baru dengan jarak dua spasi dari baris terakhir saran.
8. Setelah abstrak bahasa Indonesia, beri 2-3 spasi baris, dituliskan abstrak dalam bahasa Inggris.
Susunannya secara terstruktur.
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9. Abstrak dikirim paling lambat tanggal 30 September ke DPP PERSAGI cq seksi Ilmiah. (ALAMAT
E-MAIL DPP PERSAGI).
10. CONTOH.
DAMPAK DEFISIENSI IODIUM MATERNAL PADA PERSISTENSI DISFUNGSI
NEUROPSIKOLOGIS ANAK BERUSIA 12 TAHUN
(Effect of Maternal Iodine Deficiency on the Persistence of Neuropsychological Dysfunction
in Children Age 12 years)
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Pendahuluan……dst.
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