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Pedoman Penulisan Jurnal Natur Indonesia 

Jurnal Natur Indonesia menerima naskah dalam bentuk hasil penelitian, catatan 

penelitian (note), atau artikel ulas balik (review/mini review) dan ulasan (feature) baik dalam 

bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang belum pernah diterbitkan, atau tidak sedang 

dipertimbangkan untuk dterbitkan di penerbitan lain.  

Naskah diketik dengan program Microsoft Word pada kertas HVS ukuran kuarto (210 x 

297 mm) dengan susur (margin) 25 mm pada setiap sisi. Pengetikan dilakukan dengan format 

justifikasi (rata kanan-kiri), jenis huruf Arial berukuran 10 point . 

Panjang tulisan untuk catatan hasil penelitian, ulasan balik dan ulasan tidak lebih dari 12 

halaman termasuk gambar dan tabel. Untuk naskah hasil penelitian ditulis maksimum 15 

halaman termasuk gambar dan tabel. Setiap halaman diberi nomor secara berurutan.  

Penulisan Artikel yang tidak mengacu pada Selingkung Jurnal Natur akan ditolak. 

 

Naskah disusun dengan urutan sebagai berikut: 

Judul 

Diusahakan cukup informatif dan menggambarkan isi pokok tulisan serta ringkas dan jelas. 

Nama lengkap penulis 

Ditulis tanpa gelar kesarjanaan. Untuk naskah dengan penulis lebih dari satu orang maka 

nama penulis untuk korespondensi diberi tanda asterisk serta dilengkapi catatan kaki 

mencakup no. telp, fax, dan e-mail.  

Nama.lembaga/institusi 

Ditulis dengan menyertakan alamat lengkap dengan nomor kode pos. 

Judul pelari (running title) 

Merupakan judul singkat dari naskah, ditempatkan pada halaman ganjil, kanan atas. 

Abstrak 

http://jurnalnaturindonesia.blogspot.com/2009/03/selingkung-jurnal-natur-indonesia.html


Berisi ringkasan pokok bahasan lengkap dari keseluruhan naskah, tanpa memberikan 

keterangan terlalu terperinci dari setiap bab. Abstrak dalam bahasa Inggris, tidak lebih 

dari 250 kata. 

Kata kunci 

Ditulis dalam bahasa Inggris, maksimal 5 kata, disusun mulai dari kata yang paling 

khusus ke umum 

Alamat Korespondesi 

Berisi alamat penulis utama yang bisa dihubungi, terdiri dari telepon/fax, alamat email, 

serta alamat yang bisa dihubungi selain nama lembaga atau institusi 

Pendahuluan 

Berisikan latar belakang masalah, tinjauan pustaka secara singkat, jelas dan sistematis, 

serta tujuan.  

Bahan dan Metode. 

Memuat uraian tentang bahan dan alat utama yang digunakan, cara pengamatan, serta 

teknik analisis data. 

Hasil dan Pembahasan 

Berisikan uraian dalam urutan logis tentang hasil penelitian beserta data dalam bentuk 

gambar dan atau tabel dilengkapi dengan pembahasan secara ilmiah dan komprehensif. 

Kesimpulan 

Memuat pernyataan singkat, padat, tegas dan pasti dari hasil penelitian. 

Ucapan terima kasih 

Memuat ucapan penghargaan kepada institusi penyandang dana penelitian atau orang 

yang membantu pelaksanaan penelitian dan atau penulisan laporan.  

Daftar Pustaka, 

Ditulis memakai sistem nama-tahun dan disusun secara abjad (Perhatikan contoh) 

Gambar dan Tabel. 

Gambar dan tabel dikelompokkan bersama di bagian akhir naskah pada lembaran 

terpisah.  

SELINGKUNG JURNAL NATUR INDONESIA 



Penulisan (Jurusan) (Fakultas) (Universitas) (Kota) (Kode pos) atau (Pusat Penelitian) 

(Universitas) (Kota) (Kode pos) 

Usman Pato (Arial 11) 

Jurusan Agronomi, Faperta, Universitas Riau, Pekanbaru 28293 (Arial 10) 

Pusat Penelitian Bioteknologi, Universitas Riau, Pekanbaru 28293 (Arial 10) 

Keywords: disusun alfabetis 

Keywords: atimutagenicity, cancer, dadih, lactic acid bacteria (Arial 9) 

 

Pustaka diacu dalam teks (Penulis tahun)  

(Wooton 1991) 

(Fueller 1989) 

4. Penulis terdiri dari 2 orang  (Penulis 1 & Penulis 2 tahun)  

(Achmad & Dahril 1992) 

(Usman & Hosono 1992) 

 
 

Pustaka diacu dalam teks dengan penulis lebih dari 2 orang  (Penulis et al, tahun)  

(Kottelat et al, 1996) 

Pisahkan menggunakan titik koma: Weber & Beaufort 1962; Roberts 1989; Kottelat et al, 

1996. 

 
 

"Menurut Siregar et al, (1993),…" gunakan tanda koma setelah tahun. 

 
 

Pemakaian point di dalam kalimat tidak menggunakan titik dua sebelumnya tetapi 1) mulai 

dengan huruf kecil, 2) dipisahkan dengan koma. 

Ada empat perlakuan yang disiapkan yaitu 1) baglog alang alang yang 

direndam dengan NPK 0.5% dan diinokulasi dengan jamur tiram putih; 2) sama 



dengan 1) tetapi di inokulasi dengan jamur tiram kelabu; 3) baglog alang alang 

yang direndam dalam larutan yang mengandung 1% SP36 dan di inokulasi 

dengan jamur tiram putih dan kelabu: 4) sama seperti 3) tetapi di inokulasi 

dengan bibit jamur tiram kelabu. 

Gambar diletakkan di tengah kolom, tetapi penulisan text rapat kiri. Apabila gambar tidak 

cukup dalam satu kolom, maka dapat digunakan kedua kolomnya. 

Gambar 11. Nilai RMS untuk kondisi debit 0,002 m
3
/s.  

  

Tabel diletakkan di tengah kolom, penulisan text rapat kiri.  

 

Keterangan catatan kaki tabel: *SO: tanpa isolat, S1: P.diminuta. (dipisahkan oleh koma). 

 

Tanda baca (koma, titik dua, titik) mengikuti huruf terakhir. 

Tanda matematika: 

Penulisan digabung: 5,87x 

50% 

5-10
0
C 

48.000-50.000 

Penulisan dipisah: 45,2996 x 10
-3

 Unit/ml 

± 6
0
C 

50,9 > 41,6 

0,05 g 

400 mL 

Setting untuk Editing matematika: Equation editor-Size-define: 

Full = 10 pt 

Subscript/superscript = 7 pt 

Sub-subscript/superscript = 6 pt 

Symbol = 15 pt 



Sub symbol = 10 pt 

 

 

Isi grafik batang dibuat bertekstur hitam-putih untuk memudahkan dibaca dan dicetak. 

Semua istilah asing dibuat miring, hilangkan tanda petik (") dari istilah asing. 

Perhatikan penulisan nama ilmiah (spesies) dimiringkan, bila ditambah nama penemunya di 

belakang, nama orang tsb tidak dimiringkan. 

Pleorotus osreatus 

Pleurotus sajor Caju 

Penulisan Daftar Pustaka: 

Jurnal: 

Amin, B. 2000. Kandungan logam berat Pb, Cd dan Ni pada ikan Gelodok dari 

perairan Dumai, Riau. Jurnal Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro 17: 29-33. 

Buku: 

Ketaren. 1986. Minyak dan Lemak Pangan. Jakarta: UI Press. 

Bab dalam buku: 

Markham, K.R. & Geiger, H. 1994. 'H Nuclear magnetic resonance 

spectroscopy of flavonoids and their Glycosides in heksadentero-

dimethylsulfoxide. Di dalam: Harborn, J.B (ed). The Flavonoids Advances in 

Research Science. London: Chapman & Hall Ltd. 

Prosiding: 

Nugroho, E., Sudarto & Suseno, D. 1994. Aplikasi kejutan suhu pada produksi 

benih ikan Mas Triploid. Prosiding Seminar Hasil Penelitian Perikanan Air 

Tawar 1993. Sukamandi, 24-26 Mei 1993. 

Tesis, Skripsi: 

Elfizar. 2001. Deteksi gerakan menggunakan alur optik untuk otomatisasi sistem 

keamanan berbasis kamera. Tesis Pasca Sarjana. Yogyakarta: UGM. 

Abstrak: 

Othman, S., Ibrahim, M. & Marzuki, K. 1997. Effect of copper on growth of 

mangrove seedlings Avicennia alba & Ceriops tagal. Abstract 4
th

 International 



Conference on Trace Metals in the Aquatic Environment. Kuala Lumpur, 19-23 

May 1997. 

Laporan: 

Devi, S., Nugroho, T.T., Chinulfiffah & Dahliaty, A. 2000. Pemurnian enzim 

ekstraselular dari Jamur Trichoderma viride TNJ63 isolat dari wilayah daratan 

Riau. Laporan Penelitian. Pekanbaru: Lembaga Penelitian Universitas Riau. 

atau, yang telah digunakan dalam JNI 4(1): 

Dinas Perikanan Provinsi Riau. 1996. Pekanbaru: Laporan Tahunan Dinas 

Perikanan Daerah Tingkat I Provinsi Riau. 

Internet: 

ESTCP FY95 Projects. 1996.  

Plant enhanced bioremediation of contaminated soil and groundwater available. 

http:// 

www.acq.osd.mil/ens/ESTCP. Projsum. html (9 May 1996). 

 

Gunakan acuan (buku atau Jurnal) yang up to date. 
Jangan menggunakan literatur yang sudah tua (1996 dan 
sebelumnya) 
 

Perhatian 

Naskah akan dinilai oleh dua penilai (mitra bestari) yang ditetapkan oleh Dewan Editor 

dengan kriteria meliputi kebenaran isi, derajat orisinialitas, kejelasan uraian, dan kesesuaian 

dengan sasaran Jurnal. Penulis akan diberi gratis cetak lepas (reprint) dan satu buah buku 

jurnal. Penulis diminta mengirimkan tiga eksemplar naskah disertai kopi file dalam disket 

dilengkapi formulir penyerahan artikel kepada  

Redaksi Jurnal Natur Indonesia 

Lembaga Penelitian Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 

Simpang Panam Pekanbaru 28293.  

Posted by Jurnal Natur Indonesia at 10:15 PM 0 comments  
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Artikel Ditolak  

1. Penggunaan Immunostimulan Untuk Meningkatkan Respon Imun Ikan Kerapu Macan 
(Epinephelus fouscoguttatus) Terhadap Infeksi Vibrio alganolyticus 

Penulis: Iimiah, St Hidayah Triana, Hilal Anshary dan Alex Rantetondok 

Alasan Penolakan: terlalu terapan  

2. Imunisasi Ikan Jambal Siam (Pangasius hypophthalmus) Dengan Vaksin Ichthyophthalmus 
multifliis 

Penulis: Henni Syawal, dan Ikhwan Siregar, FAPERIKA_UNIV.Riau 

Alasan Penolakan: terlalu terapan  

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Kajian Sifat Anatomi Kayu Sentang ( Melia 
Excelsa jack) Sebagai bahan Baku Papan Komposit  

Penulis : Apri Heri Iswanto,S.Hut,Msi, Prof.Dr. Fauzi Febrianto, Prof. Dr. 

Iman Wahyudi Departemen Kehutanan,Fak. Pertanian Univ.Sumatra Utara 

Alasan Penolakan: terlalu terapan  

4. The Numerical Study Of Flow Structure After A Bluff Body With The Effect Of Wavy 
Surface Using RNG Of K- Model 

Penulis : Asral, Jamaluddin Md Sheriff, And Kahar Osman 

Faculty Of Engineering, University Of Riau , Kampus Bina Widya Panam, 

Alasan Penolakan: tidak sesuai tema terlalu terapan  

5. Study On Nutrition Of Eggs Jelawat (Leptobarbus Hoeveni Blkr) 

Penulis: Netti Aryani 1); Zuhelmi Zen 2); Hafrijal Syandri 3) dan Jaswandi 2) 

Alasan Penolakan: tidak sesuai tema 

6. Judul : Tranformasi Risinoleat Minyak jarak secara Dehidrasi Menjadi Linoleat 

Omega 6 dan Linoleat Terkonjugasi 

Penulis : Marhan Sitorus, Staf Dosen Kimia Organik FMIPA UNMED  

Alasan Penolakan: tidak sesuai format 

<!--[if !supportLists]-->7. <!--[endif]-->Judul : Syntesis of sodium Lignosulfonat from Palm 

Oil Stem Biomass 



Penulis: Amun Amri.Calnical Engineetiy Unri 

Alasan Penolakan: tidak sesuai Tema 

8. Kelarutan P Beberapa Fosfat Alam Pada Tanah Gambut Pengaruhnya terhadap Bentuk-
Bentuk Franksi PI 

Penulis : Nelvia . Jurusan Budidaya Pertanian Faperta –Unri  

 
Alasan Penolakan: Tema tidak up to date, daftar pustaka terlalu tua 

9. Pemarasitan Benalu Dp (L)Mig Pada Tanaman Koleksi Kebun Raya Cibodos 

Penulis : Sunaryo Bidang Botani, Puslit Biologi- LIPI 

 
Alasan Penolakan: Distribusi Tema (tema terlalu sering) 

10. Sifat Fisis Dan Mekanis Papan Komposit Dari Limbah Cangkang Kelapa Sawit 
(Elaeis Guineensis Jacq) Dan Plastik Daur Ulang 

Penulis : Heri Muda Setiawan1), Iwan Risnasari2) dan Arif Nuryawan2) 

1)Mahasiswa Program Studi Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Pertanian, USU 

Alasan Penolakan: tidak sesuai tema terlalu terapan  

 

11. Judul : Implementasi Ontology system e-Learning 

Penulis : Bernard Renaldy Suteja1, Suryo Guritno2, Retantyo Wardoyo3,Ahmad Ashari -  

Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Infomasi UKM 

Alasan Penolakan: terlalu terapan  

 

 



 

 

Informasi umum 
 

 

Jurnal Natur Indonesia merupakan jurnal ilmiah dalam bidang ilmu-ilmu Sains yang 

diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Universitas Riau. Jurnal ini terbit dua kali setahun, April 

dan Oktober, sebagai media informasi dan komunikasi ilmiah guna menyajikan hasil 

penelitian yang orisinil, serta pemikiran dan pandangan dari peneliti dan pakar dalam bidang 

sains. 

 

 

Jurnal Natur Indonesiamenerima naskah berupa hasil-hasil penelitian, catatan penelitian 

(note), atau artikel ulas balik (review) dan ulasan (feature), baik dalam bahasa Indonesia 

maupun bahasa Inggris yang belum pernah diterbitkan/dipublikasikan atau tidak sedang 

dipertimbangkan untuk diterbitkan di penerbitan lainnya. 

 
Pemuatan Artikel 

Artikel dikirimkan ke alamat redaksi sebanyak 3 naskah tercetak asli dengan kualitas cetakan 

yang baik serta dalam bentuk file di disket ukuran 3,5 inci, CD, atau dikirim melalui email. 

Selain itu penulis melampirkan data lengkap pribadi penulis dan alamat korespondensi, 

sebagaimana tertera pada Formulir Penyerahan Artikel dan Pernyataan Penulis yang dapat 

diunduh dari Website ini. 

 

 

Setiap artikel yang masuk ke Jurnal Natur Indonesiaakan melalui proses seleksi awal oleh 

Dewan Editor dan selanjutnya ditelaah kelayakannya oleh mitra bestari sesuai dengan 

kepakarannya. Perkembangan proses seleksi dan telaah setiap artikel dapat dilihat pada 

Genesis Artikel di Website ini. 

 

 

Redaksi berhak menolak artikel yang dikirim apabila tidak relevan dengan misi normalJurnal 

Natur Indonesia, tidak orisinil, tidak up to date atau sudah pernah dipublikasikan dalam 

majalah ilmiah lain. Penulis harus segera memperbaiki artikel yang sudah dikoreksi sesuai 

petunjuk reviewer dan format penulisan serta dikirimkan kembali ke redaksi Jurnal Natur 

Indonesiadengan 

segera. 

 

 

Setiap artikel yang dimuat dikenakan biaya penerbitan sebesar Rp.250.000,- per artikel, 

khusus untuk penulis dari luar kota Pekanbaru akan dikenakan biaya tambahan untuk 

pengiriman Rp. 10.000,-. dan penulis akan mendapatkan gratis 4 eksemplar cetak lepas dan 

satu buah buku jurnal.  

 
Ingin berlangganan? 

Harga langganan termasuk ongkos kirim adalah :   

a. Rp. 25.000/1 kali penerbitan  

b. Rp. 50.000/1 tahun (2 kali penerbitan)  

c. Rp. 100.000/2 tahun  

d. Rp. 150.000/3 tahun  

Biaya penulisan dan langganan dapat dikirim melalui rekening Bank Mandiri KC Pekanbaru 

Sudirman Bawah: 108-00-0438024-3 atas nama NURUL QOMAR, atau langsung kepada 



anggota redaksi di kantor redaksi Jurnal Natur Indonesia. Formulir berlangganan dapat 

diunduh dari Website ini.  

 

Formulir Penyerahan Artikel & Pernyataan  

  

 1. Nama  penulis: (bila lebih dari satu, harap mencantumkan nama seluruh penulis) 

2. Judul makalah:  

3. Alamat penulis (laboratorium/jurusan/instansi)  

4. Kata kunci (maksimal 7 kata)  

5. Jenis makalah : 

a. Makalah Hasil Penelitian  

b. Artikel Ulas Balik (Review)  

c. Catatan Penelitian (Note)  

 

Untuk no. 6 di bawah ini tuliskan angka 0 atau menyatakan tidak ada atau kosong (jangan 

dibiarkan tanpa isi): :  

6. Jumlah halaman  

Abstrakï.. lembar + isi makalahï.. lembar + tabel dan penjelasanï... lembar + gambar dan 

penjelasan....lembar + foto..lembar [hitam putih/berwarna] = lembar.  

7.Alamat surat menyurat yang berhubungan dengan makalah yang dikirimkan (perubahan 

alamat harap segera memberitahukan redaksi):  

 

Nama:  

Alamat: 

 No. telepon/HP, email :  

  

PERNYATAAN  

  

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua pernyataan di bawah ini benar dan makalah yang 

saya kirimkan berikut (mohon untuk tidak melingkari):  

 

1. Belum pernah dan tidak akan diterbitkan di tempat lain.  

2. Artikel tidak sedang dipertimbangkan di penerbitan lain.  

3. Mencantumkan nama dosen pembimbing bersama nama penulis utama, bila artikel yang 

diusulkan bagian dari tesis, disertasi atau laporan magang.  

4. Mencantumkan nama mahasiswa bersama nama penulis utama, bila Penelitian untuk 

artikel ini melibatkan mahasiswa.  

5. Mencantumkan nama rekan/anggota tim peneliti bersama nama penulis utama, bila 

penelitian untuk artikel ini melibatkan beberapa orang rekan peneliti.  

Apabila terjadi kesalahan dalam pernyataan ini, saya bersedia dituntut di kemudian hari.  

 

 

 

Yang Menyatakan,  

 

 

  

 

  

  



  

   

Pedoman Penulisan  

  

 Jurnal Natur Indonesia menerima naskah dalam bentuk hasil penelitian, catatan penelitian 

(note), atau artikel ulas balik (review/mini review) dan ulasan (feature) baik dalam bahasa 

Indonesia maupun bahasa Inggris yang belum pernah diterbitkan, atau tidak sedang 

dipertimbangkan untuk dterbitkan di penerbitan lain. Naskah diketik dengan program 

Microsoft Word pada kertas HVS ukuran kuarto (210 x 297 mm) dengan susur (margin) 25 

mm pada setiap sisi. Pengetikan dilakukan dengan format justifikasi (rata kanan-kiri), jenis 

huruf Times New Roman berukuran 12 point. Panjang tulisan untuk catatan hasil penelitian, 

ulasan balik dan ulasan tidak lebih dari 12 halaman termasuk gambar dan tabel yang ditulis 

sebagai naskah sinambung tanpa subjudul, Bahan dan Metode, Hasil dan Pembahasan. Untuk 

naskah hasil penelitian ditulis maksimum 15 halaman termasuk gambar dan tabel. Setiap 

halaman diberi nomor secara berurutan. Gambar dan tabel dikelompokkan bersama di bagian 

akhir naskah pada lembaran terpisah. Gambar dalam bentuk grafik harus asli (bukan hasil 

foto kopi). 

 

Naskah disusun dengan urutan sebagai berikut: 

 

- Judul, diusahakan cukup informatif dan menggambarkan isi pokok tulisan serta 

ringkas dan jelas. 

- Nama lengkap penulis, tanpa gelar kesarjanaan. Untuk naskah dengan penulis lebih 

dari satu orang maka nama penulis untuk korespondensi diberi tanda asterisk serta 

dilengkapi catatan kaki mencakup no. telp, fax, dan e-mail.  

- Nama.lembaga/institusi, disertai alamat lengkap dengan nomor kode pos.  

- Judul pelari (running title), merupakan judul singkat dari naskah, ditempatkan pada 

halaman ganjil, kanan atas.  

- Abstrak, berisi ringkasan pokok bahasan lengkap dari keseluruhan naskah, tanpa 

memberikan keterangan terlalu terperinci dari setiap bab. Abstrak dalam bahasa 

Inggris, tidak lebih dari 250 kata.  

- Kata kunci, dalam bahasa Inggris, maksimal 5 kata.  

- Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, tinjauan pustaka secara singkat, jelas 

dan sistematis, serta tujuan.  

- Bahan dan Metode, memuat uraian tentang bahan dalan alat utama yang digunakan, 

cara pengamatan, serta teknik analisis data.  

- Hasil dan Pembahasan, berisikan uraian dalam urutan logis tentang hasil penelitian 

beserta data dalam bentuk gambar dan atau tabel dilengkapi dengan pembahasan se-

cara ilmiah dan komprehensif.  

- Kesimpulan, memuat pernyataan singkat, padat, tegas dan pasti dari hasil penelitian.  

- Ucapan terima kasih, memuat ucapan penghargaan kepada institusi penyandang dana 

penelitian atau orang yang membantu pelaksanaan penelitian dan atau penulisan 

laporan.  

- Daftar Pustaka, ditulis memakai sistem nama-tahun dan disusun secara abjad.  

- Gambar dan Tabel.  

  

Beberapa contoh penulisan daftar pustaka dari berbagai sumber sebagai berikut: 

 

Jurnal: 

Noh, D.O., Kim, S.H. & Gilliland,  



S.E. 1997. Incorporation of cholesterol into the cellular membrane of Lactobacillu acidphilus 

ATCC 43121. J. Dairy Sci. 80: 3107-3113. 

 

Buku: 

Walsh, G. & Headon, D.R. 1994.  

Protein Biotechnology. Chi-chester: John Willey & Sons Ltd. 

 

Bab dalam buku: 

Markham, K.R. & Geiger, H. 1994. 1H Nuclear magnetic resonance spectroscopy of 

flavonoids and their Glyco-sides in heksadeutero dime-thylsulfoxide. Di dalam Harborn, J.B. 

(ed). The Flavonoids Advances in Research Science. hlm. 13-17. London: Chapman and Hall 

Ltd. 

 

Seminar Nasional Rapat Tahunan Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Pertanian NKS-PTN Barat. 26-

27 Juni 2001. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 

 

Skripsi/Thesis/Disertasi: 

Tonooka, T. 1994. Studies on bin-ding properties of lactic acid bacteria with cholesterol and 

bile acid. Thesis Graduate School of Agricultural Scien-ce, Japan: Shinshu University. 

 

 

Internet: 

ESTCP FY95 Projects. 1996.  

Plant enhanced boremediation of contaminated soil and groundwater available. http:// 

www.acq.osd.mil/ens/ESTCP Projsum.html (9 May 1996)  

 

Naskah akan dinilai oleh dua penilai (mitra bestari) yang dite-tapkan oleh Dewan Editor 

dengan kriteria meliputi kebenaran isi, derajat orisinialitas, kejelasan uraian, dan kesesuaian 

dengan sasaran Jurnal. Naskah yang dimuat akan dikenai biaya halaman (page charge) 

sebesar Rp 8000 per halaman dan akan diberi gratis 4 cetak lepas (reprint) dan 1 jurnal. Jika 

menginginkan lebih dari ketentuan dapat dipesan pada Editor dengan biaya tambahan. 

Penulis diminta mengirimkan tiga eksem-plar naskah beserta disket naskah tersebut kepada: 

 

 

Editor Jurnal Natur Indonesia: 

Lembaga Penelitian Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Panam 

Pekanbaru  

 

 

 

    

  

  

  

  

  

   

 

  


