KRITERIA TOPIK DAN PETUNJUK PENULISAN ARTIKEL JEK
Kriteria Topik Artikel
Jurnal Ekologi Kesehatan adalah media informasi hasil penelitian dan pengembangan bidang ekologi kesehatan dengan fokus penerbitan bidang
ekologi kesehatan, yaitu hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial budaya. Konteks
manusia meliputi morbiditas/kesakitan, status gizi, disabilitas, dan mortalitas/kematian. Artikel ini yang dimuat dalam jurnal ini diharapkan dapat
memberi solusi pemecahan masalah kesehatan melalui peningkatan sumberdaya kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan fasilitas
kesehatan, serta yang paling utama adlah perbaikan lingkungan. Penulis terbuka untuk umum meliputi peneliti lembaga penelitian, dosen, mahasiswa,
pemegang program, dan pemerhati kesehatan.

Syarat Penulisan
1. Artikel ilmiah asli dari hasil penelitian, investigasi atau review hasil-hasil penelitian
2. Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris diketik 1,5 spasi dengan huruf Times New Roman ukuran font 12. Panjang artikel 15 20 halaman dengan jenis kertas HVS A4 termasuk abstrak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris terdiri 100-200 kata dilengkapi 3-5 kata kunci
yang diketik 1 spasi.
3. Mencantumkan nama, lembaga afiliasi, nomor telepon, e-mail, dan penulis untuk korespondensi.
Sistematika Penulisan
1. Judul (ditulis dalam kalimat efektif yang menarik terdiri atas 9 – 15 kata)
2. Nama Penulis (ditulis lengkap berikut nama instansi, alamat, dan e-mail, jika penulis lebih dari satu ditulis dalam satu baris dan diberi nomor
urut/superscript)
3. Abstrak (ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris dalam satu alinea disertai minimal tiga kata kunci). Dalam abstrak memuat secara singkat;
latar belakang, metodologi, hasil, dan pernyataan simpulan utama.
4. Pendahuluan, memuat:
i. Latar belakang, berisi alasan ilmiah dari review literatur yang penting dan berhubungan dengan masalahyang ditulis/dibahas
ii. Masalah utama yang perlu solusi
iii. Tujuan penulisa artikel
5. Bahan dan Cara, sekurang-kurangnya memuat:
i. Jenis, asal, dan karakteristik data/bahan tulisan
ii. Metode penelitian /kajian dan metode untuk mengolah dan menganalisis data secara rinci
iii. Hipotesis (jika ada)
iv. Lokasi dan waktu pelaksanaan (diperlukan untuk artikel hasil penelitian)
v. Jika artikel merupakan hasil penelitian disertakan nomor atau keterangan ethical dari lembaga/komisi etik penelitian
vi. Artikel yang berupa review hasil penelitian, memuat metode penelusuran artikel yang sesuai dengan kaidah penulisan review (kata kunci,
jumlah pustaka minimal 25 pustaka, sumber database pencarian literatur harus dijelaskan)
6. Hasil, berupa:
i. Narasi hasil temuan
ii. Gambar/grafik/tabel dan diagram (bila ada)
iii. Hasil analisis dan nilai-nilai statistik yang diperlukan
7. Pembahasan (bahasan hasil analisis, penjabaran hasil verifikasi/validasi)
8. Kesimpulan dan Saran (ditulis dalam bentuk narasi, bukan pointer)
9. Ucapan Terimakasih (bila ada)
10. Lampiran (bila ada)
11. Daftar Pustaka (Harvard style), jumlah pustaka yang diacu untuk hasil penelitian paling sedikit 10 pustaka dan jurnal ilmiah yang diacu harus
paling sedikit 80% diterbitkan dalam 5 tahun terakhir. Di dalam daftar pustaka harus disusun berdasarkan alfabetik nama penulis dan tahun
publikasi.
i. Sitasi menggunakan salah satu software referensi (seperti: Mendeley, EndNote)
ii. Sitasi, sitasi dalam artikel diikuti dengan nama penulis dan tahun publikasi, contoh:
(1) Akhir-akhir ini semakin banyak kasus DBD pada orang dewasa (..........., 2007)
(2) Sumber dari jurnal elektronik, contoh: Menurut Turner (2001) ..............
iii. Buku, contoh:
Spence, B. ed. (1993) Secondary school management in the 1990’s: challenge and change. Aspects of Education Series, 48. London:
Independent Publishers.
iv. Jurnal, contoh:
Lucas, K.B. & Lidstone, J.G (2000) Ethical Issues in Teaching About Research Ethics. Evaluation and Research in Education, 14 (1) pp.
53-64.
v. Internet, contoh:
Glasbergen, P. & Groenenberg R (2001) Environmental partnerships in sustainable energy. European Environment [Internet],
January/February, 11 (1), pp.1-13. Tersedia dari: <http://www3.interscience. wiley.com> [Accessed 12 August 2001]
12. Submit artikel melalui alamat:
e-Jurnal: http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/jek
13. Hard copy artikel dikirim ke alamat:
Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, Jl. Percetakan Negara No.29 Jakarta 10560, Telp. (021) 4241921

