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Jurnal Farmasi Galenika adalah publikasi ilmiah berkala yang terbit dua kali dalam satu tahun dan
menerima artikel ilmiah hasil penelitian, survey, review, telaah pustaka, serta topik-topik lain yang berkaitan
dengan bidang kefarmasian dan kesehatan.
Naskah yang dikirimkan belum pernah dan tidak akan dipublikasikan di jurnal lain. Naskah dikirimkan
berupa softcopy naskah ke alamat redaksi.
Seleksi naskah dilakukan melalui sistem peer-review. Naskah yang dimuat adalah hasil seleki yang telah
disetujui Dewan Redaksi.
Naskah diketik dalam bahasa Indonesia di atas kertas putih berukuraan A4, jenis huruf Times New Roman,
jarak 2 spasi, batas kiri 3 cm, kanan 2 cm, atas 3 cm, bawah 2 cm, tidak bolak-balik, dan panjang tulisan
tidak kurang dari 10 halaman dan tidak lebih dari 14 halaman termasuk lampiran-lampiran.
Naskah disusun sistematik dengan urutan: judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan,
kesimpulan, ucapan terima kasih (acknowledgement) jika diperlukan, dan daftar rujukan.
Judul ditulis dengan huruf kapital harus singkat dan jelas. Nama penulis ditulis tanpa gelar di bawah judul
dan diikuti alamat instansinya.
Abstrak (dalam Bahasa Indonesia dan Inggris) harus ditulis secara singkat dan jelas (tidak melebihi 250
kata) disertai dengan beberapa kata kunci (keyword) di akhir abstrak.
Rujukan pustaka dalam teks harus disusun berdasarkan nama dan tahun. Nama yang dikutip harus
tercantum dalam daftar pustaka. Tidak dibenarkan menulis daftar pustaka yang tidak disinggung dalam
teks, dan sebaliknya.
Daftar pustaka ditulis sesuai contoh berikut:
Akiyama, T., Meinke, P. and Berger, J. (2005): PPAR ligands: potential therapies for metabolic syndrome,
Current Diabetes Reports, 5(1), 45-52.
Cruz, W., Kwon, G., Marshall, C., McDaniel, M. and Semenkovich, C. (2001): Glucose and insulin stimulate
heparin-releasable lipoprotein lipase activity in mouse islets and INS-1 cells. A potential link between insulin
resistance and beta-cell dysfunction, Journal of Biological Chemistry, 276(15), 12162.
Gambar, grafik dan lain-lain dibuat dengan program Microsoft Excel atau program lain yang kompatibel.
Foto, gambar/grafik disimpan dalam file terpisah dan dikirimkan bersamaan dengan softfile teks. Setiap
foto, gambar/grafik disertai nomor dan judul di bawahnya, dan keterangan singkat atau legenda,sehingga
dapat dimengerti bila dibaca terlepas dari teks. Bila foto gambar/grafik tersebut suatu kutipan, cantumkan
sumbernya di bawah keterangan.
Tabel harus dibuat dengan jelas dan rapih pada lembaran tersendiri, menggunakan jarak 2 spasi. Di atas
setiap tabel dicantumkan nomor tabel, judul, dan keterangan singkat. Bila tabel tersebut suatu kutipan,
cantumkan sumbernya di bawah keterangan.
Satuan dan singkatan menggunakan Sistem Internasional (SI). Semua tata nama, singkatan dan simbol
yang tidak lazim harus diberi keterangan langsung sesudahnya dalam tanda kurung.
Naskah dalam Bahasa Indonesia harus mengikuti pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia yang
disempurnakan.
Hasil review dari mitra bestari jika ada revisi maka naskah akan dikembalikan dengan saran-saran untuk
diperbaiki oleh penulis. Kemudian penulis mengirimkan kembali naskah yang telah diperbaiki ke alamat
redaksi.
Setiap artikel ilmiah dalam jurnal ini dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya.
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