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JUDUL ARTIKEL 
(Arial 13,5pt, Bold, Kapital, single space, center, Bahasa Indonesia) 

(one single space, 13,5pt) 
Penulis Pertama

1, Penulis Kedua
1
, Penulis Ketiga

2
, dst (ditulis nama lengkap tanpa gelar) 

(Arial 11,5pt, single space, center) 
(one single space, 11,5pt) 

1
Institusi asal penulis, Alamat, Kode Pos, Kota, Negara 

2
(Arial 10pt, single space, center) 

 
(two single spaces, 10pt) 

Abstract 
Abstrak dengan judul Bahasa Indonesia ditulis dalam Bahasa Inggris. Abstrak harus jelas, dan 
menjelaskan permasalahan, metodologi secara singkat, dan kesimpulan hasil secara 
keseluruhan.  Tidak lebih dari 300 kata, Arial 11pt, single space, italic, justify.  Istilah asing yang 
tidak dialih-bahasa jadi Bahasa Indonesia atau nama latin, tidak ditulis italic. 

(one single space) 
Keywords: Bahasa Inggris, maksimal lima kata, dipisahkan dengan tanda koma (,), huruf di 
kata pertama capital,  Arial 11pt, italic, justify.  

(two single spaces) 
  

Article Tittle 
(Arial 13,5pt, Bold, single space, center, italic, English) 

(one single space, 13,5pt) 
Abstrak 

Abstrak dengan judul Bahasa Inggris ditulis dalam Bahasa Indonesia. Arial 11pt, single space, , 
justify. Istilah asing yang tidak dialih-bahasa jadi Bahasa Indonesia atau nama latin, ditulis italic. 

(one single space) 
Kata Kunci: Bahasa Indonesia, maksimal lima kata, dipisahkan dengan tanda koma (,), huruf di 
kata pertama kapital,  Arial 11pt, justify.  

 
(two single spaces) 

Naskah masuk: tanggal; Review I: tanggal; Review II: tanggal; Layak Terbit: tanggal (Arial 9pt) 

 
 

                                                           
 Alamat korespondensi penulis pertama: e-mail; Telp/Faks: (Arial 10pt) 
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PENDAHULUAN (Arial 12pt, bold, spasi 
after 6pt, left justify) 

Isi artikel ditulis dengan Arial 11pt, 
single space, justify, dua kolom.  Kertas 
yang digunakan A4 (210 mm x 297 mm), 
dengan batas atas dan bawah 2,5 cm, 
batas kiri 2,5 cm dan kanan 2 cm. Jenis 
kertas yang digunakan glossy, dicetak bolak 
balik per halaman.  

Huruf awal kalimat kapital. Judul 
heading semua kapital, bold. Susunan 
heading artikel adalah PENDAHULUAN, 
METODE, HASIL, BAHASAN, 
KESIMPULAN, SARAN, UCAPAN TERIMA 
KASIH dan DAFTAR PUSTAKA. Tiap awal 
paragraf menjorok masuk sejauh 5 huruf. 
Spasi antara heading dengan isi atau spasi 
antar paragraf adalah before 0pt dan after 
6pt. 

Kutipan mengikuti gaya Vancouver 
(sistem penomoran), angka Arabic style, 
superscript (X2), diletakkan di belakang tiap 
kutipan. Jika kutipan terletak di bagian akhir 
kalimat, maka nomor pustaka diletakkan 
setelah tanda titik pada tiap kalimat. 

Awal kalimat tidak dimulai dengan 
singkatan atau angka. Singkatan kata 
diperbolehkan di dalam kalimat, namun 
sebelumnya harus disebutkan secara 
komplit ketika diperkenalkan pertama kali 
dan singkatannya diletakkan di dalam tanda 
kurung. Jika awal kalimat harus dimulai 
dengan angka, maka harus dipanjangkan, 
misalnya menggantikan angka 25 menjadi 
“Dua puluh lima”. 

Kata dalam bahasa asing atau nama 
latin ditulis italic. Nama latin ditulis sesuai 
kaidah tata nama yang berlaku.  Demikian 
juga penyingkatan nama latin untuk spesies 
tertentu, misalnya Aedes aegyti menjadi Ae. 
aegypti, Mansonia uniformis menjadi Ma. 
uniformis. 

Pendahuluan memuat aspek umum, 
garis besar masalah, isu spesifik, kebaruan, 
tujuan penelitian. 

(one single space, 12pt) 
METODE (Arial 12pt, bold, spasi after 
6pt, left justify) 

Berisi rincian tentang tempat dan waktu 
pelaksanaan penelitian, jenis, disain, 

populasi dan sampel, bahan dan alat, serta 
prosedur kerja. 

Bahan dan alat yang digunakan dalam 
penelitian dan prosedur kerja dijelaskan 
dalam paragraf terpisah. Satuan ukuran 
menggunakan S.I Units (System 
International Units) dan ditulis dengan 
singkatan (cm, mm, kg, dll, dst). Penulisan 
simbol/satuan ukur harus jelas dan ditulis 
terpisah dari angkanya, misalnya: ≥ 5, 30 
ppm, 15 cm, dsb. Jika prosedur kerja 
terbagi dalam beberapa kegiatan yang 
berbeda, dapat digunakan sub judul sampai 
dua tingkatan.  

Contoh: Prosedur Penangkapan Nyamuk 
(Arial 11pt, bold, spasi after 3pt) 

Contoh: Penangkapan nyamuk menghisap 
darah 

Tingkatan heading pada sub judul 
adalah sbb: 
- Level 1: Arial 11pt, bold, justify, spasi 

after  3pt. 
- Level 2: Arial 11pt, italic, justify, spasi 

after  3pt. 
- Penggunaan bullet ada dua tingkatan:  
- Tingkatan bullet pertama. 

o Tingkatan bullet berikutnya. 

(one single space, 12pt) 
HASIL (Arial 12pt, bold, spasi after 6pt) 

Tabel diletakkan di tengah kolom atau 
di tengah halaman bila tabel terlalu lebar. 
Nama tabel diletakkan di atas tabel, Arial 
11pt, center, single space, bold untuk kata 
“Tabel” dan nomor tabelnya, dan tidak bold 
untuk nama tabel.  

Garis vertical tabel ditiadakan, hanya 
garis horizontal. Jika hasil terbagi dalam 
beberapa kegiatan yang berbeda, dapat 
digunakan sub judul sampai dua tingkatan. 

Kepala tabel Arial 11 pt, center, spasi 
before dan after 3 pt. Isi tabel Arial 10 pt, 
single space, spasi dobel bisa digunakan 
sebagai pemisah antar kelompok data. Jika 
isi tabel merupakan angka decimal atau 
harga, maka alignment right, lalu 
disejajarkan ke tengah kolom dengan 
menggeser panah pada ruler/penggaris 
pada layar. 

Jika diperlukan catatan kaki pada 
tabel, diletakkan di bawah tabel, left, Arial 
9pt, single space. Simbol catatan kaki 
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berupa bintang dengan jumlah disesuaikan 
dengan jumlah catatan kaki. Contoh tabel 
terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Contoh format tabel spirakel 

Variabel Ukuran* Harga 

Berat 0,9 2.000,- 

Tebal 0,88 15.000,- 

Total   

*  Sesuai standar S.I unit (italic, Arial 9pt) 

 
Gambar juga diletakkan di tengah 

kolom atau di tengah halaman. Jika gambar 
cukup besar hingga berada diantara kolom 
di tengah halaman, sebaiknya diletakkan di 
bagian atas atau bawah halaman. Nama 
gambar diletakkan di bawah gambar, Arial 
11pt, center, single space, bold untuk kata 
“Gambar” dan nomor gambarnya, dan tidak 
bold untuk nama gambar. Nomor gambar 
disusun berurutan.  Gambar dapat dicetak 
dengan pattern atau berwarna.  

Jika gambar atau tabel dibuat 
menggunakan Microsoft excel, setiap 
penulis harus menyertakan gambar/tabel 
asli dalam file tersebut untuk memudahkan 
proses edit. Rumus dibuat menggunakan 
MS equation bukan format gambar (JPG 
atau JPEG), diletakkan sedikit menjorok ke 
dalam paragraf.   

(one single space, 12pt) 
BAHASAN (Arial 12pt, bold, spasi after 
6pt, left justify) 

Bahasan bukan merupakan  
pengulangan atau bentuk narasi dari hasil.  
Bahasan tidak berisi tabel atau gambar, 
melainkan hasil pemikiran tentang hasil 
penelitian yang ditunjang oleh referensi 
pendukung.  Referensi dapat berupa hasil 
penelitian lain yang mirip, atau teori 
pendukung. 

(one single space, 12pt) 
KESIMPULAN Arial 12pt, bold, spasi 
after 6pt, left justify) 

Template ini dibuat sebagai acuan bagi 
penulis di artikel Spirakel untuk 
meminimalisir kesalahan penulisan yang 
tidak sesuai dengan gaya selingkung. 
Manuskrip/draft artikel dikirimkan sebanyak 
3 rangkap (hardcopy) dan 1 file softcopy. 

(one single space, 12pt) 
SARAN Arial 12pt, bold, spasi after 6pt, 
left justify) 

Manuskrip akan dibaca dan dikoreksi 
oleh dua editor Spirakel dan satu mitra 
bestari yang sesuai kepakarannya dengan 
tema artikel. Penulis akan mendapatkan 
hasil review yang harus diperbaiki dan 
dikembalikan ke sekretariat redaksi.  Jika 
artikel dianggap sudah layak untuk terbit, 
Spirakel akan mengeluarkan surat layak 
terbit dan persetujuan akhir (proof reading) 
kepada penulis sebelum dicetak. 

(one single space, 12pt) 
UCAPAN TERIMA KASIH (opsional) 

(Arial 12pt, bold, spasi after 6pt, left 
justify) 

Penulis dapat mengucapkan terima 
kasih kepada semua pihak yang telah 
mendukung semua kegiatan sampai 
dengan selesainya artikel ditulis.  Ucapan 
terima kasih diutamakan yang bersifat 
professional, seperti kepada penyandang 
dana kegiatan atau pemerintah daerah 
tempat penelitian dilaksanakan. 

(one single space, 12pt) 
DAFTAR PUSTAKA (Arial 12pt, bold, 
spasi after 6pt, left justify) 

1. Contoh dari buku: Service MW. Mosquito 
ecology, field sampling methods. UK: 
Elsevier Science Publishers. 1993. 

2. Contoh dari artikel: Polson KA, Curtis C, 
Seng CM, Olson JG, Chantha N, and 
Rawlins SC. Use of ovitraps baited with 
hay infusion as a surveillance tool for Ae. 
aegypti mosquitoes in Cambodia. 
Dengue Bulletin. 2002; 26:178 – 84. 

3. Contoh dari tesis: Sudiarto D. Pengaruh 
ekstrak air dan etanol biji srikaya 
(Annona squamosa) terhadap mortalitas 
lalat rumah (Musca domestica L.). [tesis]. 
Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada. 
2005. 

4. Contoh dari internet: Ditjen P2PL. Situasi 
penyakit tahun 2011 dibandingkan tahun 
2010. Jakarta. [internet] 2012. [disitasi 
tanggal 7 Oktober 2014]. Diakses dari 
http://pppl.depkes.go.id/upt?id=90. 

 

http://pppl.depkes.go.id/upt?id=90
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