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CHECKLIST PENULIS 

No Kelengkapan Keterangan Lengkap Belum 

A HALAMAN JUDUL 

(Bahasa Indonesia) 

  
 

● Judul lengkap Maksimal 20 kata   

● Judul pendek Maksimal 140 karakter termasuk spasi 

dan tanda baca 

  

● Abstrak Maksimal 250 kata    
•  Latar Belakang   

 
  

•  Metode Mencangkup waktu, subjek, tempat 
 

  
•  Hasil   

 
  

•  Kesimpulan   
 

 

● Kata kunci Maksimal 5 kata kunci, dipisahkan 

tanda semikolon (;) 

  

● Jenis naskah Kode ART untuk artikel penelitian, 

CAS untuk laporan kasus dan REV 

untuk tinjauan pustaka 

 
 

     

B HALAMAN JUDUL 

(Bahasa Inggris) 

   

● Judul lengkap Maksimal 20 kata   

● Judul pendek Maksimal 140 karakter termasuk spasi 

dan tanda baca 

  

● Abstrak Maksimal 250 kata   

 •  Latar Belakang     

 •  Metode Mencangkup waktu, subjek, tempat   

 •  Hasil     

 •  Kesimpulan     

● Kata kunci Maksimal 5 kata kunci, dipisahkan 

tanda semikolon (;) 

  

● Jenis naskah Kode ART untuk artikel penelitian, 

CAS untuk laporan kasus dan REV 

untuk tinjauan pustaka 

  

     

C HALAMAN KETERANGAN 

PENULIS 

(Bahasa Indonesia) 

   

● Nama lengkap masing-masing 

penulis 

Terdiri dari nama depan (wajib), nama 

tengah (bila ada) dan nama belakang 

(wajib); tanpa gelar; keterangan 

identitas direktori online (ORCID, 

SCOPUS, SINTA) disertakan bila ada 

  

● Email aktif masing-masing penulis    

● Nama institusi masing-masing 

penulis 

Diketik sesuai standar umum yang 

berlaku 

  

● Alamat lengkap institusi masing-

masing penulis 

Diketik secara detil hingga kode pos   

● Nomor telepon institusi masing-

masing penulis 

Format: +(kode negara)-(kode daerah)-

(nomor 

telepon); contoh +62-21-4891708 

  

     

D HALAMAN KETERANGAN 

PENULIS 

(Bahasa Inggris) 

   

● Nama lengkap masing-masing 

penulis 

Terdiri dari nama depan (wajib), nama 

tengah (bila ada) dan nama belakang 

(wajib); tanpa gelar; keterangan 
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identitas direktori online (ORCID, 

SCOPUS, SINTA) disertakan bila ada 

● Email aktif masing-masing penulis    

● Nama institusi masing-masing 

penulis 

Diketik sesuai standar umum yang 

berlaku dalam bahasa Inggris 

  

● Alamat lengkap institusi masing-

masing penulis 

Diketik secara detil hingga kode pos   

● Nomor telepon institusi masing-

masing penulis 

Format: +(kode negara)-(kode daerah)-

(nomor 

telepon); contoh +62-21-4891708 

  

     

E HALAMAN ISI Harap dipilih salah satu di antara ART, 

REV atau CAS 

  

E1 Artikel penelitian (ART) 
  

 
 

•  Pendahuluan   
 

 
 

•  Metode Subjek penelitian, tempat, waktu,  
 

 
 

•  Hasil Jumlah tabel dan gambar maksimal 6; 

berupa lampiran 

 
 

 
•  Pembahasan   

 
 

 
•  Kesimpulan Dalam bentuk narasi paragraf, bukan 

dalam bentuk poin 

 
 

 
•  Ucapan terima kasih Opsional 

 
 

E2 Tinjauan pustaka (REV) 
  

 
 

•  Pendahuluan   
 

 
 

•  Isi sesuai judul Jumlah tabel dan gambar maksimal 6; 

berupa lampiran 

 
 

 
•  Penutup/kesimpulan Dalam bentuk narasi paragraf, bukan 

dalam bentuk poin 

 
 

E3 Laporan kasus (CAS) 
  

 
 

•  Pendahuluan   
 

  
•  Latar Belakang   

 
  

•  Kasus   
 

  
•  Diskusi   

 
  

•  Kesimpulan Dalam bentuk narasi paragraf, bukan 

dalam bentuk poin 

 
 

 •  Ucapan terima kasih Opsional   

      

F HALAMAN DAFTAR PUSTAKA • Sesuai panduan Vancouver 
 

 
   

• Maksimal 30 referensi 
 

 
   

• 80% harus <10 tahun terakhir 
 

 
 

    • Terdapat rujukan dari naskah JRI 

terdahulu 

  

      

G HALAMAN LAMPIRAN 

GAMBAR DAN TABEL 
• Susunan gambar dan tabel sesuai 

urutan pemunculannya di dalam 

narasi naskah. Gambar dan tabel 

diberi judul singkat dengan ukuran 

font 10 spasi 1 (satu) baris. Judul 

singkat gambar diletakkan setelah 

gambar dan judul singkat tabel 

sebelum tabel. 

 
 

  • Tabel dan Tabel diberi garis batas 

horizontal pada bagian puncak dan 

kaki tabel dan pada garis baris kepala 
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(table header) dengan baris isi. Tabel 

tidak diberi garis batas vertikal. 

   • Jumlah gambar dan tabel total 

maksimal 6 

  

   • Tabel tidak disajikan dalam bentuk 

gambar 

  

      

H HALAMAN METADATA 

(Bahasa Indonesia) 
• Isian kategori besar keilmuan dan 

cabang ilmu disarankan berkenaan 

dengan ilmu kesehatan dan 

kedokteran dasar dan klinis serta 

ilmu biostatistik. Contoh: 

pulmonologi; imunologi; ilmu bedah; 

bioinformatika, dan sebagainya. 

Setiap isian dipisah dengan tanda 

semikolon [;] 

  

  • Isian kata kunci menggunakan tata 

cara penulisan yang sama pada 

penjelasan halaman judul. 

  

  • Isian jenis metode penelitian 

berkenaan dengan metode penelitian 

yang digunakan. Contoh: potong 

lintang; kuasi-eksperimental; kohor; 

dan sebagainya. Setiap isian dipisah 

dengan tanda semikolon [;]. 

  

     

I HALAMAN METADATA 

(Bahasa Inggris) 

Isian kategori besar keilmuan dan 

cabang ilmu disarankan berkenaan 

dengan ilmu kesehatan dan 

kedokteran dasar dan klinis serta 

ilmu biostatistik. Contoh: 

pulmonologi; imunologi; ilmu bedah; 

bioinformatika, dan sebagainya. 

Setiap isian dipisah dengan tanda 

semikolon [;] 

  

  Isian kata kunci menggunakan tata 

cara penulisan yang sama pada 

penjelasan halaman judul. 

  

  Isian jenis metode penelitian 

berkenaan dengan metode penelitian 

yang digunakan. Contoh: potong 

lintang; kuasi-eksperimental; kohor; 

dan sebagainya. Setiap isian dipisah 

dengan tanda semikolon [;]. 
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CONTOH BENTUK TABEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


