
JURNAL KesMas UNTIKA 
(Public Health Journal) 

 
Jurnal KesMas Untika adalah media publikasi ilmiah yang menyajikan hasil penelitian (research 
paper) ataupun laporan kasus (case report) di bidang kesehatan masyarakat yang meliputi kajian 
Epidemiologi, Kesehatan Lingkungan, Administrasi Kebijakan Kesehatan, Promosi Kesehatan & 
Ilmu Perilaku, Gizi Kesmas, Kesehatan & Keselamatan Kerja, Biostatistik dan Kependudukan, serta 
kajian ilmiah lainnya.  
 

Pelindung /Advisor 
Rektor Universitas Tompotika Luwuk 

 
Pemimpin Umum & Penanggung Jawab / Publisher 

Dekan FKM Untika Luwuk 
 

Pemimpin Redaksi / Editor in chief 
Herawati 

 
Staf Ahli/ Editorial Advisory Board 

Anang S. Otoluwa 
NHD Gunawan N. Kasim 

Johny Monoarfa 
Husain 

Abd. Fuad Helmi 
Abd. Haris Sibadu 

Derthan EF Polunggu 
Yustianty Monoarfa 

 
 

Redaksi Pelaksana / Editors 
Yulianti Ningsih Malota 

Maria Kanan 
Erni Yusnita Lalusu 

Stecy M. Legoh 
Ramli A. Bidullah 

 
Sekretariat / Administrative Staff 

Heryatno Djawali 
Alfiansyah 
Musdalifah 

 
Alamat Redaksi / Address 

Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Tompotika Luwuk 

Jl. G. Julu Tumpu No. 17 Luwuk 
Sulawesi Tengah, Indonesia 

Telp. (0461) 21826, Fax (0461) 22318 
Email : jurkesmas@ymail.com 



PEDOMAN PENULISAN NASKAH 
 

 
Pengiriman Naskah 
Naskah yang dikirimkan untuk dimuat dalam Media Jurnal KesMas Untika Luwuk belum 
pernah dipublikasikan dan tidak dikirimkan ke penerbit lain pada waktu yang bersamaan. 
Naskah dikirimkan dalam bentuk Print Out sebanyak 1 (satu) rangkap, file dalam bentuk 
disket, serta diketik menggunakan program computer Microsoft Word. 
 
Teknis Naskah 
Naskah diketik pada kertas berukuran A4 dengan batas tepi (2,5 cm), font Times New 
Roman, besar huruf (font size) 12 point dan menggunakan spasi rangkap 2 (dua) 
(doublespace), naskah paling banyak 15 halaman termasuk tabel dan gambar, tidak 
menggunakan catatan kaki (footnote) 
 
Halaman Judul 
Halaman judul (halaman pertama) harus mencakup  : 
a. Judul Naskah yang dibuat sesingkat mungkin (maksimal 18 kata), spesifik, dan 

informative 
b. Nama dan alamat setiap penulis, nama departemen dan lembaga afiliasi penulis 
c. Nama dan alamat korespondensi serta nomor telpon, nomor faksimile, dan alamt e-

mail. 
 

Abstrak (Abstract) dan Kata Kunci (Key Word) 
Halaman kedua memuat abstrak yang tidak terstruktur dan tidak lebih dari 250 kata yang 
ditulis dalam bahasa Indonesia (boleh bahasa Inggris). Abstrak laporan penelitian harus 
berisi latar belakang, tujuan penelitian, metode, hasil dan kesimpulan. Abstrak dibuat 
singkat, informative dengan menekankan aspek baru dan penting dari laporan penelitian 
yang mudah dipahami pembaca tanpa membaca seluruh isi naskah. Kata kunci 
dicantumkan dibawah abstrak pada halaman yang sama sebanyak 3-10 kata. 
 
Teks 
Teks laporan penelitian dibagi dalam beberapa bagian dengan judul sebagai berikut ;  

1. Pendahuluan (Introduction) 
Berisi penjelasan mengapa penelitian dilakukan, inti permasalahn dan tujuan. 

2. Bahan dan Metode (Materials and Methods)  
Berisi penjelasan tentang  Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Instrumen 
Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data. Uraikan teknik 
statistic secara rinci pada metode untuk memudahkan para pembaca memeriksa 
kembali hasil yang dilaporkan.  

3. Hasil (Result) 
Bagian ini berisi hasil penelitian yang disampaikan dalam bentuk narasi, tabel, dan 
atau gambar serta hasil uji statistik dengan penjelasan tanpa pembahasan. Judul 
tabel ditulis diatasnya, sedangkan judul gambar ditulis dibawahnya. 

4. Pembahasan (Discussion) 
Pembahasan adalah pernyataan ringkas bagian penting hasil penelitian, 
argumentasi yang mendukung, serta pembahasan terhadap hasil penelitian lain 
yang relevan. 

5. Penutup yang terdiri dari Kesimpulan (Conclusion) dan Saran (Suggestion).  
Kesimpulan berisi pernyataan singkat tentang hasil temuan sebagai jawaban 
rumusan permasalahan dan tujuan. Saran berisi usulan untuk pemecahan masalah, 
perbaikan, dan pengembangan ilmu dan teknologi yang mengacu pada kesimpulan. 
 



6. Daftar Pustaka 
Daftar pustaka ditulis berdasarkan abjad 
 
 

Ucapan Terima Kasih 
Terutama ditujukan kepada 1) pihak-pihak  yang memberikan bantuan dana dan 
dukungan, 2) dukungan dari bagian dan lembaga, 3) para professional yang memberikan 
kontribusi dalam penyusunan Naskah. 
 
 
Penyerahan Artikel Ilmiah 
Naskah yang diterima redaksi akan dibahas oleh staf ahli dan redaksi berhak memperbaiki 
susunan bahasa tanpa mengubah isinya. Penggunaan istilah asing non medis sedapat 
mungkin dihindari atau disertai terjemahan penjelasannya. Usulan perbaikan naskah 
(terutama menyangkut substansi) akan disampaikan kepada penulis yang bersangkutan.  

 


