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PANDUAN bagi PENULIS 
 

Jurnal Iktiologi Indonesia (JII) me-

nyajikan artikel yang berkenaan dengan segala 

aspek kehidupan ikan (Pisces) di perairan ta-

war, payau, dan laut. Aspek yang dicakup anta-

ra lain biologi, fisiologi, ekologi, dan genetika, 

serta terapannya dalam bidang penangkapan, 

akuakultur, pengelolaan perikanan, dan konse-

rvasi. Artikel dapat berupa artikel lengkap hasil 

penelitian, catatan singkat, rangkuman suatu 

topik, ulasan singkat, ataupun resensi buku.  

Artikel lengkap dibedakan dengan catatan 

singkat hanya berdasarkan jumlah halaman 

cetak. Catatan singkat adalah makalah yang 

tidak lebih dari enam halaman panjangnya. 

Catatan singkat dapat menyajikan hasil yang 

berupa indikasi saja atau bagian pendek dari 

penelitian yang ingin dipublikasikan penulis 

secara cepat. Rangkuman suatu topik adalah 

tulisan yang berupa telaah, tanggapan, atau 

gagasan tentang suatu masalah atau peristiwa. 

Ulasan singkat adalah satu tulisan sebagai 

reaksi atau tanggapan terhadap data atau in-

terpretasi suatu artikel yang dimuat dalam JII.  

JII diterbitkan dua kali setahun (Juni dan 

Desember) dengan jumlah halaman total lebih 

kurang 200 halaman. Pada akhir tiap volume 

akan dimuat daftar isi, indeks pengarang, indeks 

kata kunci, dan persantunan bagi mitra bestari. 

Artikel dapat ditulis dalam Bahasa 

Indonesia atau Bahasa Inggris. Artikel belum 

pernah diterbitkan pada media manapun. Editor 

berhak menerima atau menolak artikel 

berdasarkan kesesuaian materi dengan ruang 

lingkup JII, dan meringkas atau menyunting 

makalah bila diperlukan untuk menyesuaikan 

dengan halaman yang tersedia tanpa 

mengaburkan substansi. Opini yang tertuang 

dalam tulisan makalah tidak menggambarkan 

kebijakan editor. 

Untuk semua keperluan, penulis pertama 

dianggap sebagai penulis korespondensi artikel, 

kecuali ada keterangan lain. Penulis, yang 

naskahnya disetujui untuk diterbitkan, bersedia 

mengalihkan hak cipta naskah kepada penerbit 

(Masyarakat Iktiologi Indonesia). Cetakan awal 

akan dikirimkan kepada penulis korespondensi 

melalui surat elektronik (e-mail). Tanggapan 

anda dan surat persetujuan pengalihan hak cipta 

segera dikirim ke editor dalam waktu satu 

minggu. 

Dalam hal penemuan baru, disarankan 

kepada penulis untuk mengurus hak patennya 

sebelum mempublikasikan dalam jurnal ini. 

 

Pengajuan naskah 
Pengajuan naskah dilakukan dengan 

mengirimkan satu salinan lunak (soft copy) 

melalui surat elektronik kepada JII. Pengajuan 

naskah dapat dilakukan kapan pun kepada: 

 

Editor Jurnal Iktiologi Indonesia 
Gd. Widyasatwaloka, Bidang Zoologi,  

Pusat Penelitian Biologi LIPI 

Jln. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong 16911 

 iktiologi_indonesia@yahoo.co.id 

Telp. (021) 8765056/64, Fax. (021) 8765068 

 

Naskah yang diterima editor akan ditelaah 

oleh dua orang mitra bestari anonim yang 

kompeten untuk memperoleh penilaian konstruktif 

agar mendapatkan suatu standar publikasi yang 

tinggi.  

Panduan berikut membantu anda dalam 

penyiapan naskah yang akan dikirim ke JII. 

Perhatikan terbitan terbaru JII pada hal-hal yang 

tidak disebutkan secara rinci pada pedoman ini. 

Naskah yang ditulis sesuai dengan ketentuan 

menghasilkan waktu pemeriksaan lebih cepat. 

  

Penyiapan naskah 

Pastikan bahwa naskah cukup jelas untuk 

disunting, dengan mengikuti hal berikut:  

• Ukuran kertas: A4 dengan batas pinggir 3 cm 

seluruhnya, bernomor halaman yang dituliskan 

pada ujung kanan atas. 

• Naskah diketik menggunakan Microsoft Word 

for Windows dalam spasi 1,5 baris, tipe huruf 

Times New Roman ukuran 12. Karakter dan 

tipe huruf pada Tabel dan Gambar dapat 

berbeda dari ketentuan ini. 

• Teks sebaiknya hanya rata kiri. 

• Gunakan spasi tunggal (bukan ganda) sesudah 

tanda baca (titik, koma, titik dua, titik koma). 

• Naskah seyogyanya tidak melebihi 5000 kata 

(di luar tabel dan gambar).  

• Gunakan satuan Sistem Internasional (SI) untuk 

pengukuran dan penimbangan. 

• Nama ilmiah organisme disesuaikan dengan 

kode nomenklatur internasional (e.g. Inter-

national Code of Zoological Nomenclature). 

Nama genus dan spesies ditulis dalam huruf 

miring (italik). 

• Angka yang lebih kecil dari 10 dieja, misal 

tujuh spesies ikan, tetapi tidak dieja bila diikuti 

oleh satuan baku, misal 3 kg. Nilai di atas 

sembilan ditulis dalam angka, kecuali pada 

awal kalimat. 

• Disarankan tidak menggunakan garis miring 

(sebagai ganti kata per), tetapi menggunakan 

tika atas (superscript) indeks minus, contoh 9 

m/det dituliskan 9 m det
-1

. 

• Jangan menggunakan singkatan tanpa 

keterangan sebelumnya. Kata yang disingkat 

sebaiknya ditulis lengkap pada penyebutan 

pertama diikuti singkatan dalam tanda kurung. 

• Tanggal ditulis sebagai „hari bulan tahun‟, 

misal 12 September 2010. Singkatan bulan pada 
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tabel dan gambar menggunakan tiga kata 

pertama nama bulan, misal Jan, Apr, Agu. 

• Peta memuat petunjuk garis lintang dan garis 

bujur, serta menyebutkan sumber data. 

• Gambar atau foto organisme atau bagian 

organisme harus diberi keterangan skala. 

• Periksa untuk memastikan bahwa gambar 

telah diberi nomor secara benar seperti yang 

dikutip dalam teks. Nomor dan judul gambar 

terletak di bagian bawah gambar. 

• Pastikan bahwa tabel telah diberi nomor 

dengan benar dan berurutan sesuai dengan 

nomor yang dikutip dalam teks. Posisi nomor 

dan judul tabel terletak di atas tabel. Judul 

sebaiknya jelas, lengkap dan informatif. 

Letakkan sumber data dan catatan tepat di 

bawah tabel. Jangan memuat garis vertikal 

pada tabel. Hilangkan garis horisontal dari 

tabel, kecuali garis atas dan bawah judul 

kolom dan garis akhir dasar tabel. 

 

Bagian-bagian naskah 

Judul ditulis dengan huruf besar tebal ukuran 

13 dan terjemahan ditulis dengan huruf biasa 

ukuran 12. Judul ditulis di tengah. Judul 

hendaknya singkat, tepat, dan informatif yang 

mencerminkan isi makalah. 

Nama ditulis dengan huruf tebal ukuran 11. 

Alamat ditulis dengan huruf biasa ukuran 10, 

yang memuat nama dan alamat lembaga disertai 

kode pos. Khusus penulis untuk berkorespon-

densi disertai alamat surat elektronik.  

Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan 

Inggris tidak melebihi 250 kata. Abstrak 

memuat tujuan, apa yang dilakukan (metode), 

apa yang ditemukan (hasil), dan simpulan. 

Hindari singkatan dan kutipan pustaka. Abstrak 

terdiri atas satu alinea. 

Kata penting ditulis dalam Bahasa Indonesia 

dan Inggris tidak melebihi tujuh kata yang disu-

sun menurut abjad.  

Pendahuluan menjelaskan secara utuh dan 

jelas alasan mengapa studi dilakukan. Hasil-

hasil sebelumnya yang terkait dengan studi 

anda dirangkum dalam suatu acuan yang padat. 

Nyatakan tujuan penelitian anda. 

Bahan dan metode dituliskan secara jelas. 

Teknik statistik diuraikan secara lengkap (jika 

baru) atau diacu.  

Hasil. Di sini anda kemukakan informasi dan 

hasil yang diperoleh berdasarkan metode yang 

digunakan. Jangan mengutip pustaka apapun 

pada bab ini.  

Pembahasan. Nilai suatu naskah ditentukan 

oleh suatu pembahasan yang baik. Di sini hasil 

studi anda dihubungkan dengan hasil studi 

sebelumnya. Hasil diinterpretasikan dengan 

dukungan kejadian atau pustaka yang memadai. 

Hasil yang tidak diharapkan atau anomali 

sebaiknya dijelaskan. Penggunaan pustaka primer 

mutakhir (10 tahun terakhir) sangat dianjurkan. 

Jika dimungkinkan, sitir ide atau gagasan yang 

dimuat pada JII terbitan terdahulu terkait dengan 

topik anda. 

Simpulan dinyatakan secara jelas dan ringkas. 

Persantunan (bila perlu) memuat lembaga atau 

orang yang mendukung secara langsung penelitian 

atau penulisan naskah anda. 

Pustaka. Ketepatan pengutipan pustaka 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. JII 

menganut sistem nama-tahun dalam pengutipan. 

Nama keluarga dan tahun publikasi dicantumkan 

dalam teks eg. Rahardjo & Simanjuntak (2007) 

atau (Rahardjo & Simanjuntak, 2007) untuk satu 

dan dua penulis; Sjafei et al. (2008) atau (Sjafei et 

al., 2008) untuk penulis lebih dari dua. Penulisan 

banyak pustaka kutipan dalam teks diurutkan dari 

yang tertua eg. (Gonzales et al., 2000; Stergiou & 

Moutopoulos, 2001; Khaironizam & Norma-

Rashid, 2002; Abdurahiman et al., 2004; Frota et 

al., 2004; Tarkan et al., 2006). Pustaka bertahun 

sama disusun berurut menurut abjad penulis. 

Pustaka dari penulis yang sama dan dipublikasikan 

pada tahun yang sama dibedakan oleh huruf kecil 

(a, b, c dan seterusnya) yang ditambahkan pada 

tahun publikasi.  

Daftar pustaka disusun menurut abjad nama 

penulis pertama. Pastikan semua pustaka yang 

dikutip dalam teks tertera di daftar pustaka, dan 

demikian pula sebaliknya.  

• Judul terbitan berkala dikutip lengkap (ditulis 

dalam huruf italik), yang diikuti oleh volume 

dan nomor terbitan, serta nomor halaman dalam 

huruf roman (tegak): Lauer TE, Doll JC, Allen 

PJ, Breidert B, Palla J. 2008. Changes in yellow 

perch length frequencies and sex ratios 

following closure of the commercial fishery and 

reduction in sport bag limits in southern Lake 

Michigan. Fisheries Management and Ecology, 

15(1): 39-47  

• Judul buku ditulis dalam huruf italik, jangan 

menggunakan huruf kapital pada awal kata, 

kecuali kata pertama atau nama diri. Nama 

penerbit dan lokasinya, serta total halaman 

dicantumkan. Berra TB. 2001. Freshwater fish 

distribution. Academic Press, San Francisco. 

640 p. 

• Artikel yang termuat dalam kumpulan mono-

graf (buku, prosiding) dituliskan: penulis – 

tahun, judul artikel. In: nama editor, judul 

monograf (ditulis dengan huruf italik), nama 

penerbit dan lokasinya, serta halaman artikel: 

Bleckmann H. 1993. Role of lateral line in fish 

behaviour. In: Pitcher TJ (ed.). Behaviour of 

teleost fishes. Chapman and Hall, London. pp. 

201-246. 
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• Kutipan terbatas hasil yang tak dipublika-

sikan, pekerjaan yang dalam penyiapan, pe-

kerjaan yang baru diusulkan, atau komu-

nikasi pribadi hanya dibuat dalam teks, di 

luar Daftar Pustaka. Makalah yang belum di-

publikasikan dan sedang dalam proses pen-

cetakan diberi tambahan “in press”.  

Khusus artikel berupa catatan singkat, rang-

kuman suatu topik, ulasan singkat, ataupun re-

sensi buku tidak perlu mengikuti sistematika 

penulisan di atas. 

 

Biaya penerbitan artikel 

Penulis dikenai biaya penerbitan sebesar Rp 

500.000 untuk lima halaman pertama dan Rp 

25.000 untuk setiap halaman tambahan berikutnya 

sampai halaman ke sepuluh (khusus anggota MII 

mendapat keringanan biaya 20%). Halaman ke 

sebelas dan seterusnya tidak dikenakan biaya. 

Gambar, peta, dan foto bewarna akan dikenakan 

biaya tersendiri. Biaya tersebut dibayarkan setelah 

cetakan awal dikirim untuk diperiksa penulis. 

Resensi buku dan ulasan singkat tidak dipungut 

biaya, bila tidak melebihi dua halaman.  

FORMULIR BERLANGGANAN
*)

 

Jurnal Iktiologi Indonesia 
(diisi dengan huruf tegak) 

 

 

Nama Lengkap :  ..............................................................................................................  

No. Anggota MII :  ..............................................................................................................  
(bila menjadi anggota aktif) 

Profesi :  ..............................................................................................................  

Alamat pengiriman
**)

 :  ..............................................................................................................  

    ..............................................................................................................  

    ..............................................................................................................  

    ..............................................................................................................  

    ..............................................................................................................  

 

Telepon yang bisa dihubungi :  ..............................................................................................  

Alamat surat elektronik (e-mail) :  ..............................................................................................  

 

berkeinginan melanggan Jurnal Iktiologi Indonesia:  

 Selama satu tahun (dua nomor terbitan) seharga Rp. 80.000
***)

 

 Selama dua tahun (empat nomor terbitan) seharga Rp. 150.000
***)

 

 

Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening Masyarakat Iktiologi Indonesia, Bank 

BNI Cabang Bogor nomor 019 744 9788 atas nama Hetty Irawati Panca Utaminingrum
****)

.  
 

 

       ............, ............................. 201... 

       Pelanggan 

 

 

        

       ( ................................................. ) 
 

 
*) Formulir diperuntukkan bagi pelanggan individu. Pelanggan institusi dikenakan biaya khusus Rp. 160.000.-/tahun  
**) Mohon diisi dengan lengkap 
***) Harga belum termasuk ongkos kirim, untuk P. Jawa Rp. 20.000 dan luar P. Jawa Rp. 35.000 
****) Setelah melakukan pembayaran hendaknya bukti pembayaran dapat dikirimkan melalui surat elektronik editor JII 


