
 

PETUNJUK BAGI PENYUMBANG NASKAH 
 

Jurnal ini mempublikasikan tulisan berupa hasil penelitian, artikel review 
dan case report yang berkaitan dengan ilmu kedokteran, dengan 

ketentuan penulisan sebagai berikut: 
 

1. Hasil Penelitian 
Tulisan yang diterima adalah hasil penelitian yang memiliki sistematika 

yang baik dan jelas. Panjang naskah yang diterima tidak melebihi 3000 
kata, tidak termasuk referensi. Maksimum referensi yang diijinkan adalah 

30 buah. Jenis penelitian yang diterima meliputi studi deskriptif baik 
survey maupun penelitian lapangan, case series, case-control, cohort, 

studi eksperimental dan hasil penelitian kualitatif. Struktur naskah untuk 
hasil penelitian disusun atas:  

 

Judul 
Dibuat seringkas mungkin, tanpa singkatan, dan harus menggambarkan 

disain penelitian.  
Nama Penulis dan Afiliasinya 

Memuat seluruh nama penulis disertai afiliasi/ institusi dan alamatnya 
masing-masing.  

Alamat korespondensi 
Berupa email penulis utama 

Abstrak 
Tidak melebihi 250 kata, dengan maksimum 5 kata kunci. Abstrak 

disusun dengan struktur yang jelas, terdiri dari: latar belakang, tujuan, 
metode penelitian, hasil dan kesimpulan. Abstrak dibuat dalam Bahasa 

Inggris dan Bahasa Indonesia.  
Pendahuluan 

Di bagian ini, dijelaskan mengenai alasan melakukan penelitian, disertai 

dengan argumentasi mengenai apa yang telah diketahui sebelumnya. 
Penjelasan mengenai pentingnya penelitian ini harus dijelaskan supaya 

diketahui hal apa yang bisa ditambahkan oleh penelitian ini. Tujuan 
penelitian dituliskan di bagian akhir pendahuluan.  

Metode 
Bagian ini memuat informasi yang jelas dan terperinci mengenai metode 

penelitian. Bagian ini harus memuat tentang disain penelitian, lokasi 
penelitian, prosedur penelitian sesuai dengan disain, pemilihan subjek, 

pasien atau peserta disertai dengan kriteria masing-masing, metode 
intervensi jika ada, serta pengolahan dan analisis data.  

Hasil 
Hasil memuat informasi mengenai data yang diperoleh. Hasil bukan 

merupakan pengulangan dari tabel atau gambar. Hasil disusun untuk 
menjadi bahan bagi ulasan di bagian pembahasan.  

Pembahasan 



Bagian ini memuat temuan penelitian yang dihubungkan dengan hasil 

penelitian sebelumnya dan argumentasi teoritis atas temuan yang ada. 
Bagian ini harus bersifat analisis, dan mendiskusikan secara mendetail 

hasil penelitian yang telah disampaikan sebelumnya. Jika memungkinkan 
bagian ini menjelaskan keterbatasan penelitian ini dan saran kepada 

penelitian berikutnya.  
Kesimpulan 

Kesimpulan harus konsisten dengan hasil dan harus berhubungan dengan 
pertanyaan penelitian yang telah disampaikan di awal. Kesimpulan 

dibatasi dalam maksimum 3 kalimat.  
Ucapan Terima Kasih 

Bagian ini memuat apresiasi kepada pihak yang mendanai penelitian atau 
yang terlibat dalam penelitian tetapi tidak tercantum sebagai penulis 

dalam penelitian ini.  
Daftar Pustaka 

Dibatasi sebanyak 30, yang diutamakan mengacu pada sumber acuan 

primer. Hasil penelitian yang dirujuk tidak melebihi 10 tahun terakhir. 
Pengacuan pada tulisan sendiri sedapat mungkin dihindari.  

 
 

2. Review Article dan Case Report 
Review yang diterima adalah analisis berupa diskusi mengenai sebuah 

topik spesifik berdasarkan penelusuran atas kepustakaan yang terbaru. 
Review bukan sebuah tulisan ulasan singkat dan umum melainkan 

bahasan yang memberikan wacana baru dan menarik mengenai topik 
yang dibahas. Case Report yang diterima adalah pembahasan atas kasus 

yang menarik dan membuka wawasan terhadap penanganan pasien. 
Struktur naskah disusun atas:  

 
Judul 

Dibuat seringkas mungkin, tanpa singkatan.   

Nama Penulis dan Afiliasinya 
Memuat seluruh nama penulis disertai afiliasi/ institusi dan alamatnya 

masing-masing.  
Alamat korespondensi 

Berupa email penulis utama 
Abstrak 

Tidak melebihi 250 kata, dengan maksimum 5 kata kunci. Abstrak 
disusun dengan struktur yang jelas atas: latar belakang, tujuan, metode 

penelitian, hasil dan kesimpulan. Abstrak dibuat dalam Bahasa Inggris 
dan Bahasa Indonesia.  

Pendahuluan 
Di bagian ini, dijelaskan mengenai alasan melakukan review atau 

mengangkat kasus yang menjadi case report. Penjelasan disertai dengan 
argumentasi mengenai apa yang telah diketahui sebelumnya. Penjelasan 

mengenai pentingnya mendiskusikan hal tersebut harus disampaikan 

dengan jelas. Tujuan dituliskan dengan jelas di bagian akhir pendahuluan.  



Metode 

Bagian ini memuat informasi yang jelas dan terperinci mengenai metode 
penelitian, jika review dilakukan menggunakan pencarian database. 

Database yang digunakan harus dituliskan dengan jelas.  
Jika review tidak menggunakan metode pencarian database, atau metode 

penelitian tertentu, bagian ini dapat ditiadakan. Case report tidak 
menggunakan  metode.  

Presentasi Kasus 
Bagian ini hanya untuk case report. Memuat informasi tentang kasus 

yang dibahas misalnya: identitas kasus, riwayat klinis, pemeriksaan fisik, 
pemeriksaan penunjang, diagnosis sementara dan diagnosis banding, 

pemeriksaan standar untuk menyingkirkan diagnosis banding, tata 
laksana.  

Pembahasan 
Review. Di bagian ini penulis melakukan analisis terhadap topik yang 

sedang dibicarakannya. Penulis merujuk kepada teori/ literatur ilmiah 

yang dirujuknya tetapi dengan menunjukkan kemampuannya 
menganalisis sumber-sumber tersebut. Analisis harus berfokus pada 

tujuan review.  
Case report. Di bagian ini penulis menjelaskan mengenai temuannya 

dalam kasus tersebut, dihubungkan dengan hasil penelitian sebelumnya 
dan argumentasi teoritis atas temuan yang ada. Analisis harus berfokus 

pada kasus yang sedang dibahas.  
Kesimpulan 

Kesimpulan harus konsisten dengan tujuan penelitian yang telah 
disampaikan di awal. Kesimpulan dibatasi dalam maksimum 3 kalimat.  

Ucapan Terima Kasih 
Bagian ini memuat apresiasi kepada pihak yang mendanai dilakukannya 

review atau case report tetapi tidak tercantum sebagai penulis dalam 
penelitian ini.  

Daftar Pustaka 

Dibatasi sebanyak 50, yang diutamakan mengacu pada sumber acuan 
primer, dengan 80 persen acuan sedapat mungkin tidak melebihi 10 

tahun terakhir. Pengacuan pada tulisan sendiri sedapat mungkin 
dihindari.  

 
Etika 

Penelitian yang menggunakan manusia atau hewan sebagai subjek 
penelitian wajib memperoleh persetujuan etik dari lembaga/ institusi yang 

mengeluarkan dan menuliskannya dalam bagian Metode Penelitian. 
  

Panduan Umum 
Penulisan 

Naskah diketik menggunakan komputer (MS Word) dikirimkan melalui 
email. Naskah diketik menggunakan format satu kolom dengan spasi 

ganda pada kertas ukuran A4 dan menggunakan margin 2,54 cm pada 



semua sisi. Tulisan menggunakan jenis huruf Times New Roman font 12 

pts, kecuali abstrak dan daftar pustaka menggunakan font 10 pts.  
 

Tabel 
Tabel dibuat di akhir naskah, setelah kepustakaan. Tabel dirujuk di dalam 

teks. Judul tabel diletakkan di atas tabel. Maksimum tabel yang 
diperkenankan adalah sebanyak 4 tabel, judul tabel menggunakan style 

rapat tengah ukuran huruf Times New Roman 10 pts. Penomoran tabel 
mengikuti urutan angka. 

 
Gambar 

Gambar dibuat dalam format file .jpeg dengan resolusi minimal 300 dpi. 
Judul gambar dibuat dibagian bawah dengan style rapat tengah ukuran 

huruf Times New Roman 10 pts. Setiap gambar juga harus dirujuk di 
dalam teks. Jika gambar memuat legenda berisi informasi mengenai 

gambar atau keterangan yang penting diketahui (tanda panah, simbol 

huruf, singkatan), maka legenda/ keterangan tersebut dibuat di bagian 
yang terpisah dari gambar. Penomoran gambar mengikuti urutan angka.    

 
Satuan Pengukuran 

Ditulis secara konsisten, disingkat, mengikuti Sistem Internasional (SI).  
 

Rujukan 
Menggunakan rujukan dengan sistem Vancouver dengan teknik 

superscript. Contoh penulisan rujukan dapat diakses di 
https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html, sebagaimana 

ketentuan dari ICMJE.  
 

Contoh Format Penulisan Kepustakaan 
Artikel Jurnal 

Untuk penulis kurang dari 6 orang 

Aarnio M, Lindblom-Ylänne S, Nieminen J, Pyörälä E. How do tutors intervene when conflicts on 
knowledge arise in tutorial groups? Adv Heal Sci Educ. 2014;19(3):329–45.  

Untuk penulis lebih dari 6 orang: 

Duong NT, Vinh PD, Thuong PT, Hoai NT, Thanh LN, Bach TT, et al. Xanthine oxidase inhibitors from 
Archidendron clypearia (Jack.) I.C. Nielsen: Results from systematic screening of Vietnamese 

medicinal  
plants. Asian Pac J Trop Med. Juni 2017;10(6):549–56.  

 

Organisasi sebagai pengarang 

Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in 
participants with impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002;40(5):679-86. 
 

 

 



Buku 
Hall J. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 12nd ed. Philadelphia: Saunders/Elsevier; 
2011.  

  

Bab dalam buku 
H S, Braun G. Cryoglobulinemia and cryofibrinogenemia. Dalam: Goldsmith L, Katz S, Gilchrest B, 
Paller A, Leffell D, Wolff K, editor. Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. 8th ed. New York: 
McGraw Hill; 2012. hal. 2055–65.  

 

Web page 

World Health Organization. Malaria [Internet]. World Health Organization; 2017 [dikutip 30 Agustus 
2017]. Tersedia pada: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/en/ 
 
Skripsi, Tesis, dan Disertasi 
Sitanggang, EJ. Efek ko-kultur sel sumsum tulang CD90+ CD34- dengan sel stellata hepatik primer 
terhadap ekspresi tenascin-c [tesis]. Universitas Indonesia. 2016. 
 
 

Aplikasi untuk mengelola referensi 

Jurnal ini mewajibkan pemakaian aplikasi standar untuk mengelola 
referensi dan daftar pustaka misalnya Mendeley atau Zotero.  

 
Naskah yang diterbitkan adalah naskah yang belum pernah diterbitkan di 

jurnal lain dan bukan plagiasi. Penulis bertanggung jawab terhadap 
akurasi isi dari naskah publikasi. Semua penulis harus menandatangani 

surat pernyataan bersedia naskahnya dipublikasikan. Naskah ditujukan 
kepada sekretariat editorial Nommensen Journal of Medicine dalam 

bentuk soft copy dan dikirimkan melalui email editorial.njm@uhn.ac.id.  
Naskah akan dinilai oleh mitra bestari dengan kualifikasi yang sesuai. 

Apabila perlu perbaikan, tim editorial akan mengembalikan naskah 
kepada penulis. 
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