
 
 
 
 
 
 
 
 

PENERBIT: 
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Sebelas Maret Surakarta, 

Puslitbang Bioteknologi dan Biodiversitas Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
 

ALAMAT PENERBIT/REDAKSI: 
LABORATORIUM PUSAT MIPA UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126. Tel. & Fax.: +62-271-663375; Tel.: +62-271-646994 Psw. 398, 339; Fax.: +62-271-646655. 
E-mail: unsjournals@yahoo.com; biology@mipa.uns.ac.id. Online: www.unsjournals.com 

 
 

TERBIT PERTAMA TAHUN:  
2000 

 
 

ISSN:  
1412-033X 

 
 

TERAKREDITASI BERDASARKAN KEPUTUSAN 
DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS RI No. 52/DIKTI/Kep/2002 

 
 

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNGJAWAB: 
S u t a r n o  

 
 

SEKRETARIS REDAKSI: 
Ahmad Dwi Setyawan, Ari Pitoyo 

 
 

PENYUNTING PELAKSANA: 
Suranto (Biologi Molekuler), Marsusi, Solichatun (Botani),  

Edwi Mahajoeno, Sugiyarto (Zoologi), Wiryanto, Kusumo Winarno (Ilmu Lingkungan) 
 
 

PENYUNTING AHLI: 
Prof. Ir. Djoko Marsono, Ph.D. (UGM Yogyakarta) 

Prof. Dr. Hadi S. Alikodra, M.Sc. (IPB Bogor) 
Prof. Drs. Indrowuryatno, M.Si. (UNS Surakarta) 

Prof. J.M. Cummins, M.Sc., Ph.D. (Murdoch University Australia) 
Prof. Dr. Jusup Subagja, M.Sc. (UGM Yogyakarta) 

Prof. Dr. R.E. Soeriaatmadja, M.Sc. (ITB Bandung)  
Dr. Setijati Sastrapradja (Yayasan KEHATI Jakarta) 

Dr. Dedi Darnaedi (Kebun Raya Bogor) 
Dr. Elizabeth A. Wijaya (Herbarium Bogoriense Bogor) 

Dr. Yayuk R. Suhardjono (Museum Zoologi Bogor) 
 
 

BIODIVERSITAS, Journal of Biological Diversity mempublikasikan tulisan ilmiah, baik hasil penelitian asli maupun telaah 
pustaka (review) dalam lingkup keanekaragaman hayati (biodiversitas) pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Setiap 
naskah yang dikirimkan akan ditelaah oleh redaktur pelaksana, redaktur ahli, dan redaktur tamu yang diundang secara 
khusus sesuai bidangnya. Dalam rangka menyongsong pasar bebas, penulis sangat dianjurkan menuliskan karyanya 

dalam Bahasa Inggris, meskipun tulisan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap sangat dihargai. 
Jurnal ini terbit empat kali setahun, setiap bulan bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. 



PEDOMAN UNTUK PENULIS 
 
Format penulisan pada nomor ini merupakan acuan utama bagi 

para penulis, adapun pedoman ini hanya merupakan ringkasannya. 
Setiap naskah harus disertai surat pengantar yang menyatakan 
bahwa tulisan merupakan hasil karya penulis atau para penulis dan 
belum pernah dipublikasikan.  Penulis diminta mengirimkan dua kopi 
naskah dan satu disket ukuran 3½” atau compact disc (CD), kecuali 
naskah yang dikirim melalui e-mail. Pada koreksi terakhir kembali 
diminta satu disket untuk pencetakan.  

Tulisan diketik pada satu sisi kertas putih, ukuran A4 (210x297 
mm2), dalam satu kolom, menggunakan spasi ganda, jenis huruf 
Times New Roman, ukuran 12 point, dengan jarak tepi 2 cm di semua 
sisi. Program pengolah kata atau jenis huruf tambahan dapat 
digunakan, namun harus PC compatible dan berbasis Microsoft Word. 
Nama ilmiah (genus, spesies, author), dan kultivar atau strain 
disebutkan secara lengkap pada penyebutan pertama kali. Nama 
genus dapat disingkat setelahnya penyebutan yang pertama, kecuali 
menimbulkan kerancuan. Nama author dapat dihilangkan setelah 
penyebutan pertama. Misalnya pertama kali ditulis Rhizopus oryzae L. 
UICC 524, selanjutnya ditulis R. oryzae UICC 524. Nama daerah 
dapat dicantumkan apabila tidak menimbulkan makna ganda. 
Penyebutan nama ilmiah secara lengkap dapat diulang pada bagian 
Bahan dan Metode. Tatanama kimia dan biokimia mengikuti aturan 
IUPAC-IUB. Simbol-simbol kimia standar dan penyingkatan untuk 
nama kimia dapat dilakukan apabila jelas dan umum digunakan, 
misalnya pertama kali ditulis lengkap butilat hidroksitoluen (BHT) 
selanjutnya ditulis BHT. Ukuran metrik menggunakan satuan SI, 
penggunaan satuan lain harus diikuti nilai ekuivalen dengan satuan SI 
pada penyebutan pertama. Penyingkatan satuan, seperti g, mg, ml, 
dan sebagainya tidak diikuti titik. Indek minus (m-2, l-1, h-1) disarankan 
untuk digunakan, kecuali dalam hal-hal seperti “per-tanaman” atau 
“per-plot”. Persamaan matematika tidak selalu dapat dituliskan 
dalam satu kolom dengan teks, untuk itu dapat ditulis secara terpisah. 
Angka satu hingga sepuluh dinyatakan dengan kata-kata, kecuali 
apabila berhubungan dengan pengukuran, sedangkan nilai di atasnya 
dituliskan dalam angka, kecuali di awal kalimat. Pecahan sebaiknya 
dinyatakan dalam desimal. Dalam teks digunakan “%” bukannya 
“persen”. Pengungkapan ide dengan kalimat yang rumit dan bertele-
tele perlu dihindari, sebaiknya digunakan kalimat yang efektif dan 
efisien. Naskah hasil penelitian diharapkan tidak lebih dari 25 
halaman (termasuk gambar dan tabel), naskah telaah pustaka 
menyesuaikan, masing-masing halaman berisi 700-800 kata, atau 
sebanding dengan naskah dalam nomor penerbitan ini. 

Judul ditulis secara padat, jelas, dan informatif, maksimum 20 
kata. Judul ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris untuk naskah 
dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris saja untuk naskah 
dalam bahasa Inggris. Naskah yang terlalu panjang dapat dibuat 
berseri, tetapi naskah demikian jarang diterbitkan jurnal ini. Judul 
pelari (running title) sekitar lima kata. Nama penulis atau para 
penulis pada naskah kelompok ditulis secara lengkap dan tidak 
disingkat. Nama dan alamat institusi ditulis lengkap dengan nama 
dan nomor jalan (lokasi), kode pos, nomor telepon, nomor telepon 
genggam, nomor faksimili, alamat e-mail, dan website. Pada naskah 
kelompok perlu ditunjukkan penulis untuk korespondensi beserta 
alamat dengan urutan seperti di atas. Abstract sebaiknya tidak lebih 
dari 200 kata, ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris untuk 
naskah dalam bahasa Indonesia (teks dalam bahasa Indonesia hanya 
untuk kepentingan keredaksian) atau bahasa Inggris saja untuk 
naskah dalam bahasa Inggris. Kata kunci (Keywords) sekitar lima  
kata, meliputi nama ilmiah dan daerah (apabila ada), topik penelitian 
dan metode-metode khusus yang digunakan. Pendahuluan 
(Introduction) sekitar 400-600 kata, meliputi latar belakang, tinjauan 
pustaka dan tujuan penelitian. Bahan dan Metode (Materials and 
Methods) sebaiknya ditekankan pada cara kerja dan cara analisis 
data. Hasil dan Pembahasan (Results and Discussion) ditulis 
sebagai satu rangkaian, pada tulisan yang cukup panjang sebaiknya 
dibuat beberapa sub judul. Pembahasan merupakan jawaban 
pertanyaan mengapa dan bagaimana hasil penelitian dapat terjadi, 
bukan sekedar mengungkapkan kembali hasil penelitian dalam bentuk 
kalimat. Pembahasan yang lengkap dan menyeluruh lebih disukai dari 
pada pembahasan yang tidak tuntas. Naskah telaah pustaka tanpa 
sub judul Bahan dan Metode, serta Hasil dan Pembahasan. 
Kesimpulan (Conclusion) sebaiknya tetap diberikan, meskipun 
biasanya sudah terungkap pada Hasil dan Pembahasan. Ucapan 
terima kasih (Acknowledgments) apabila diperlukan ditulis secara 
singkat. Gambar dan Tabel maksimum tiga halaman, dapat dibuat 
dengan tinta cina atau printer laser. Judul gambar ditulis di bawah 
gambar, sedangkan judul table ditulis di atas tabel. Foto dicetak pada 
kertas glossy dan diberi keterangan. Gambar berwarna dapat diterima 
apabila informasi ilmiah dalam naskah dapat hilang tanpa gambar 
tersebut. Setiap gambar dan foto sebaiknya menyertakan file digital. 

Penulis dianjurkan menyertakan foto atau gambar untuk sampul 
depan, meskipun tidak dimuat dalam naskah sendiri. Tidak ada 
lampiran, semua data atau analisis data dimasukkan dalam Hasil dan 
Pembahasan. 

Pustaka dalam naskah ditulis dalam bentuk nama belakang 
penulis dan tahun. Pada kalimat yang diacu dari beberapa penulis, 
maka nama penulis diurutkan berdasarkan kebaharuan pustaka. 
Naskah yang ditulis oleh dua penulis, maka nama keduanya 
disebutkan, sedang naskah yang  ditulis oleh tiga penulis atau lebih, 
maka hanya nama penulis pertama ditulis diikuti et al. atau dkk., 
misalnya: Sprent dan  Sprent (1990) atau (Smith 1982a, b; Baker and 
Manwell, 1991; Suranto et al., 1998). Pada sitasi bertingkat digunakan 
kata cit atau dalam, misalnya  (Gyorgy, 1991 cit Coward, 1999) atau 
Gyorgy (1991, dalam Coward, 1999).  

 
Daftar Pustaka diketik dengan spasi ganda. Sitasi mengikuti 

CBE-ELSE-Vancouver style dengan modifikasi sebagai berikut: 
Jurnal:  
Suranto, S., K.H. Gough, D.D. Shukla, and C.K. Pallaghy. 1998. Coat 

protein sequence of Krish-infecting strain of Johnson-grass 
mosaic potyvirus. Archives of Virology 143: 1015-1020.  

Buku: 
Sprent, J.l., and P. Sprent. 1990. Nitrogen Fixing Organisms: Pure 

and Applied Aspects. London: Chapman and Hall.  
Bab dalam buku: 
Baker, C.M.A. and C. Manwell. 1991. Population genetics, molecular 

markers and gene conservation of bovine breeds. In: Hickman, 
C.G. (ed.). Cattle Genetic Resources. Amsterdam: Elsevier 
Science Publishers B.V. 

Abstrak: 
Liu, Q., S. Salih, J. Ingersoll, R. Meng, L. Owens, and F. 

Hammerschlag. 2000. Response of transgenic ‘Royal Gala’ apple 
(Malus x domestica Borkh.) shoots, containing the modified 
cecropin MB39 gene to Erwinia amylovora [084]. Abstracts of 
97th Annual International Conference of the American Society for 
Horticultural Science. Lake Buena Vista, Florida, 23-26 July 2000. 

Prosiding: 
Alikodra, H.S. 2000. Keanekaragaman hayati bagi pembangunan dae-

rah otonom. Dalam: Setyawan, A.D. dan Sutarno (ed.). Menuju 
Taman Nasional Gunung Lawu, Prosiding Semiloka Nasional 
Konservasi Biodiversitas untuk Perlindungan dan Penyelamatan 
Plasma Nutfah di Pulau Jawa.  Surakarta, 17-20 Juli 2000. 

Skripsi, Tesis, Disertasi: 
Purwoko, T. 2001. Biotransformasi Isoflavon oleh Rhizopus oryzae 

UICC 524 dan Aktivitas Antioksidan Isoflavon Aglikon dari Tempe 
terhadap Oksidasi Minyak Kedelai. [Tesis]. Jakarta: Universitas 
Indonesia. 

Informasi dari Internet: 
Rosauer, D. 1998. Forest Disturbance and Succession. http:// 

www.anu.edu.au/ Forestry/silvinative/ daniel/chapter1/1.1.html  
Naskah publikasi “in press” dapat disitasi dan dicantumkan dalam 

daftar pustaka. “Komunikasi pribadi” dapat disitasi, tetapi tidak dapat 
dicantumkan dalam daftar pustaka. Penelitian yang tidak dipublikasi-
kan atau sedang dalam tahap pengajuan publikasi tidak dapat disitasi.  
Beberapa catatan tambahan. Naskah diketik tanpa tanda hubung (-), 
kecuali kata ulang. Penggunaan huruf “l” (el) untuk “1” (satu) atau “O” 
(oh) untuk “0” (nol) perlu dihindari. Simbol α, β, χ, dan lain-lain 
dimasukkan melalui fasilitas insert, bukan mengubah jenis huruf. 
Kata-kata dan tanda baca sesudahnya tidak diberi spasi.  
Kemajuan naskah. Pemberitahuan naskah dapat diterima atau 
ditolak akan diberitahukan sekitar satu bulan setelah pengiriman. 
Naskah dapat ditolak apabila materi yang dikemukakan tidak sesuai 
dengan misi jurnal, kualitas materi rendah, format tidak sesuai, gaya 
bahasa terlalu rumit, terjadi ketidakjujuran keaslian penelitian, dan 
korespondensi tidak ditanggapi. Penulis atau penulis pertama pada 
naskah kelompok akan mendapatkan satu eksemplar jurnal yang 
memuat tulisannya selambat-lambatnya sebulan setelah naskah 
diterbitkan. Penulis akan kembali mendapatkan satu eksemplar jurnal 
nomor penerbitan berikutnya. 

PENTING: Penulis atau para penulis dalam naskah kelompok setuju 
memindahkan hak cipta (copyright) naskah yang diterbitkan 
BIODIVERSITAS, Journal of Biological Diversity kepada Jurusan 
Biologi FMIPA UNS Surakarta. Penulis tidak lagi diperkenankan 
menerbitkan naskah secara utuh tanpa ijin penerbit. Penulis atau 
pihak lain diperkenankan memperbanyak naskah dalam jurnal ini 
selama tidak untuk tujuan komersial. Untuk penemuan baru, penulis 
disarankan mengurus hak patennya sebelum mempublikasikan dalam 
jurnal ini. 


