Guideline Naskah Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas (JKMA)
Setiap Penulis yang akan mengajukan naskah artikel ke Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas
(JKMA) harus membaca pedoman penulisan terlebih dahulu dan memastikan bahwa naskah yang
diajukan telah sesuai dengan format penulisan JKMA. Naskah yang diajukan bisa dalam bentuk artikel
penelitian yang orisinil atau studi literatur.
Naskah harus sesuai dengan ruang lingkup JKMA yang meliputi :
-

Epidemiologi

-

Biostatistik

-

Kesehatan Lingkungan

-

Promosi Kesehatan, Pendidikan Kesehatan dan Perilaku

-

Administrasi & Kebijakan Kesehatan

-

Gizi Masyarakat

-

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

-

Kesehatan Reproduksi

-

Sistem Informasi Kesehatan

-

Ekonomi Kesehatan

-

One Health dan Global Health

KETENTUAN NASKAH ARTIKEL PENELITIAN
1. Cara Pengiriman
a. Penulis mengajukan surat permohonan publikasi naskah kepada tim penyunting JKMA
melalui

email

ke

submit.jkma@gmail.com

.

Surat

permohonan

tersebut

menginformasikan judul naskah, tema dan alasan mengapa naskah tersebut layak untuk
dipublikasikan di JKMA.
b. Naskah dibuat dengan Ms Word dalam satu file sesuai dengan template yang telah
disediakan (link). Naskah dikirimkan bersamaan dengan surat permohonan dengan
subjek email Submission<spasi>Nama Penulis Korespondensi.
c. Penulis dapat lebih dari satu orang. Penulis Korespondensi harus memastikan bahwa
naskah yang diajukan telah mendapat persetujuan dari semua penulis.
d. Nama penulis utama dituliskan pada urutan pertama.

http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/

e. Penulis Korespondensi tidak harus penulis utama, tetapi penulis korespondensilah yang
bertanggung jawab pada proses pengajuan dan berkomunikasi dengan tim penyunting.
2. Format Naskah
a. Naskah diketik rapi dalam font Arial ukuran 11 pt.
b. Jenis kertas A4.
c. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia baku yang sesuai dengan EYD dan
KBBI.
d. Citation menggunakan format Vancouver (angka kecil dengan kurung) seperti contoh
berikut :
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx(1)
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. (2) Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. (2,3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. (4)

e. Gambar dan tabel diletakkan terpisah di halaman akhir setelah daftar pustaka.
f.

Tabel disajikan tanpa garis vertikal/garis kolom, seperti contoh berikut :
Hipersensitivitas
Ya

Lama Tinggal

Tidak

N

%

N

> 10 tahun

254

72,0

≤ 10 tahun

22

Jumlah

276

Total

POR

%

N

%

99

28,0

353

100

50,0

22

50,0

44

100

69,5

121

30,5

397

100

3. Naskah Utama
a. Halaman Judul
Halaman judul meliputi :
-

Judul Bahasa Indonesia

-

Judul Bahasa Inggris

-

Judul Singkat

-

Keterangan asal institusi penulis
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95% CI
2,566
(1,360-4,481)

p value

0,005

-

Alamat Korespondensi

-

Alamat Email (Tambahkan keterangan email mana yang akan menjadi email
korespondensi untuk pengiriman naskah serta komunikasi dengan editor)

b. Abstrak
Abstrak dibuat dalam satu paragraph tanpa memisahkan pembagian kontennya.
Abstrak harus mencakup latar belakang, tujuan, metodologi, hasil dan kesimpulan.
Abstrak tidak melebihi 200 kata dan dibuat dalam dua bahasa. Abstrak diakhiri dengan
maksimal lima kata kunci / keyword dari naskah.
c. Pendahuluan
Bagian pendahuluan harus menjelaskan latar belakang, tujuan, ringkasan studi literature
yang telah dilakukan, penjelasan mengapa topik yang diajukan penting untuk
dipublikasikan, dan kontribusi naskah terhadap kesehatan masyarakat.
d. Metode
Bagian metode harus mencakup :
-

Desain dan setting (waktu, tempat, populasi, dll) dari studi yang dilakukan.

-

Karakteristik responden dan /atau material yang digunakan.

-

Penjelasan mengenai seluruh proses studi termasuk sampling, variable yang
digunakan, cara pengukuran variable, serta metode analisa data yang digunakan.

e. Hasil
Sajikan hasil dengan alur yang logis dalam bentuk teks, tabel, grafik atau gambar.
Jangan mengulangi data yang telah disajikan dalam tabel atau grafik di dalam teks.
Tekankan hasil-hasil yang penting. Tabel, grafik atau gambar diletakkan secara
berurutan di bagian akhir naskah (setelah daftar pustaka).
f.

Pembahasan
Bagian pembahasan mendiskusikan aspek-aspek penting dari studi yang dilakukan,
termasuk implikasi dari temuan terhadap kebijakan atau ilmu kesehatan masyarakat
secara umum. Jangan mengulangi data atau pernyataan yang telah disajikan di bagian
latar belakang atau hasil. Pembahasan juga mencakup batasan atau kelemahan studi
dan implikasinya terhadap penelitian selanjutnya.
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g. Kesimpulan
Bagian ini menyatakan dengan jelas kesimpulan studi. Paragraf kesimpulan diakhiri
dengan saran.
h. Ucapan Terima kasih
Ditujukan kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi pada studi.
i.

Daftar pustaka
Untuk penulisan Daftar Pustaka, direkomendasikan untuk menggunakan Reference
Manager (aplikasi kepustakaan/daftar pustaka) seperti EndNote, Mendeley, Reference
Manager, dan lain-lain.
Daftar Pustaka dibuat dalam format Vancouver dengan contoh sebagai berikut :
1. Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical
microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.
2. Advanced Life Support Group. Acute medical emergencies: the practical
approach. London: BMJ Books; 2001. 454 p.
Ketentuan lengkap beserta contoh kepustakaan sesuai standar jurnal dapat dilihat di
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

4. Pra-Publikasi
a. Naskah yang telah diterima oleh tim penyunting akan melalui review awal terlebih
dahulu. Review awal mencakup format penulisan. Naskah yang tidak mengikuti format
penulisan akan dikembalikan ke penulis korespondensi
b. Naskah yang telah lolos proses review awal akan diteruskan ke reviewer yang ditunjuk
oleh tim penyunting. Keputusan akan diberikan oleh reviewer apakah naskah tersebut
layak diterbitkan di JKMA atau tidak.
c. Naskah yang layak untuk diterbitkan akan diminta surat pernyataan kesediaan publikasi
dan pernyataan tidak plagiat.
KETENTUAN NASKAH STUDI LITERATUR
Format penulisan naskah studi literatur mengikuti format penulisan naskah artikel penelitian.
Perbedaan terdapat pada bagian metodologi yang menekankan cara dan proses studi literature
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yang digunakan. Termasuk kriteria pemilihan literatur (inklusi dan eksklusi) database yang
digunakan sebagai sumber literatur dan lain-lain.
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