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Jurnal Agromedicine Unila merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap enam bulan dengan menggunakan sistem 
peer review untuk seleksi artikel. Jurnal Agromedicine Unila dapat menerima artikel penelitian asli yang relevan dengan 
bidang kesehatan dan agromedicine, meta–analisis, laporan kasus, artikel review, editorial, dan surat kepada dewan redaksi 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

Artikel Penelitian 
Artikel penelitian asli dalam ilmu kedokteran dasar, 
terapan, dan kesehatan. Format artikel penelitian 
terdiri atas judul, abstrak Indonesia dan Inggris, 
pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, simpulan, 
dan daftar pustaka. 

Meta–analisis 
Merupakan kaji ulang artikel-artikel (review) mengenai 

masalah ilmu kesehatan dan agromedicine mutakhir 

dengan topik yang sama. Format meta–analisis  terdiri 

atas judul, abstrak Indonesia dan Inggris, pendahuluan, 

metode, hasil, pembahasan, simpulan, dan daftar 

pustaka. 

Laporan Kasus 
Artikel mengenai kasus yang jarang terjadi ataupun 

unik dalam bidang ilmu kesehatan dan agromedicine 

yang perlu disebarluaskan. Format laporan kasus 

terdiri atas judul, abstrak Indonesia dan Inggris, pendahuluan, 

kasus, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. 

Tinjauan Pustaka 
Artikel yang mengulas berbagai hal sebagai penyegar ilmu 
pengetahuan dalam bidang kesehatan dan agromedicine. 
Format artikel terdiri atas judul, abstrak Indonesia dan Inggris, 
pendahuluan, isi, ringkasan, simpulan, dan daftar pustaka. 

Editorial 
Membahas berbagai masalah ilmu kedokteran dan kesehatan 

yang menjadi topik di kalangan  kesehatan   dan   

agromedicine. 

Surat Kepada Redaksi 
Sarana komunikasi pembaca dengan redaksi dan pembaca lain 
yang dapat berisi komentar, sanggahan, atau opini mengenai 
isi artikel Jurnal Agromedicine Unila sebelumnya atau untuk 
selanjutnya. 

 
PETUNJUK UMUM 

. . . 

Untuk menghindari duplikasi, Jurnal Agromedicine Unila tidak menerima artikel yang sudah di publikasikan atau sedang 

diajukan kepada majalah lain, dengan menandatangani surat pernyataan. Penulis harus memastikan bahwa semua penulis 

pembantu telah menyetujui. Bila diketahui artikel telah dimuat pada jurnal lain, maka pada Jurnal Agromedicine Unila edisi 

selanjutnya artikel tersebut akan dianulir. 

 

Semua artikel akan dibahas oleh para pakar dalam bidang keilmuan yang sesuai (peer review) dan dewan redaksi. Artikel 

yang perlu perbaikan dikembalikan kepada penulis. Artikel penelitian harus memperoleh persetujuan komite etik atau 

mempertimbangkan aspek etika penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Penulis Artikel 
Artikel diketik 1 spasi, dua kolom, pada kertas A4, 

dengan jarak dari tepi kiri 3 cm, serta tepi atas, kanan, 

dan bawah 2 cm. Jumlah halaman maksimal 6 lembar, 

jenis huruf Calibri ukuran 11. Setiap halaman diberi 

nomor secara berurutan dimulai dari halaman judul 

sampai halaman terakhir. Artikel dikirimkan dalam 

bentuk softcopy dan 2 berkas artikel asli. 

Halaman judul 
Halaman judul berisi judul artikel, nama penulis dengan 

gelar lengkap, lembaga afilasi penulis, nama dan alamat 

korespondensi, nomor telepon, serta alamat e-mail. 

Judul artikel singkat dan jelas. 

Abstrak dan Kata Kunci 
Abstrak untuk setiap artikel ditulis dalam bahasa 
Indonesia dan Inggris. Bentuk abstrak terstruktur dengan 

jumlah maksimal 200 kata. Abstrak ditulis ringkas dan jelas 
sesuai dengan format latar belakang, metode, hasil, dan 
simpulan. Pilih 3-5 buah kata kunci yang dapat membantu 
penyusunan indeks dan diurutkan berdasarkan urutan 
abjad. 
 
Tabel  
Tabel disusun sistematis pada naskah. Setiap tabel harus 

diberi judul singkat. Tempatkan penjelasan dan singkatan 

pada keterangan tabel, bukan pada judul tabel. 

Foto/Gambar 
Foto dan gambar disusun pada naskah. Foto orang 
disajikan sedemikian rupa sehingga tidak dapat dikenali. 
Gambar yang pernah dipublikasikan harus diberi acuan 
menurut Vancouver. Foto/gambar harus diberi nomor urut 
sesuai dengan pemunculan dalam teks. 
 
 
 



Metode Statistik 
Jelaskan metode statistik secara rinci pada bagian 
metode. 

Ucapan Terima Kasih 

Bila diperlukan ucapan terima kasih dapat diberikan 
kepada kontributor penelitian tanpa menuliskan gelar. 

Daftar Pustaka 
Rujukan ditulis sesuai aturan penulisan Vancouver. 

Jumlah rujukan    minimal   7   buah. Sumber    jurnal    

dianjurkan   dari terbitan 15 tahun terakhir sebanyak 

70%, sisanya berasal dari buku ajar, monograf, prosiding, 

skripsi, thesis, maupun disertasi. 

Contoh cara menuliskan rujukan: 

Artikel Jurnal Cetak 
Haas AN, de Castro GD, Moreno T, Susin C, Albandar JM, 

Oppermann RV, et al. Azithromycin as a adjunctive 

treatment of aggressive periodontitis: 12-months 

randomized clinical trial. J Clin Periodontol. 2008; 

35(8):696-704. 

 

Artikel Jurnal Online 

Tasdemir T, Yesilyurt C, Ceyhanli KT, Celik D, Er K. 

Evaluation of apical filling after root canal filling by 2 

different techniques. J Can Dent Assoc [internet]. 2009 

[disitasi 14 Juni 2009]; 75(3):1-5. Tersedia dari: 

http://www.cda-adc.ca/jcda/vol-75/issue-3/201.html 

 

Artikel Website Dengan Pengarang 
Fehrenbach MJ. Dental hygiene education [internet]. 

USA: Fehrenbach and Associates; 2000 [disitasi 15 Juni 

2009]. Tersedia dari: http://www.dhed.net/Main.html 

Artikel Website Tanpa Pengarang 
American Dental Hygienists’ Association [internet]. 

Chicago: American Dental Hygienists’ Association; 2009 

[disitasi 30 Mei 2009]. Tersedia dari: 

http://www.adha.org/ 

 

Volume dengan Suplemen 
Van Sporonsen FJ, Huijbregts SC, Bosch AM, Leuzzi V. 
Cognitive, neurophysiological, neurogical and 
psychosocial outcomes in early-treated PKU-patients: a 
start toward standardizer outcome measurement across 
development. Mol Genet Metab. 2011; 104(Suppl 
1):S45–51. 
 
Edisi dengan Suplemen 
Dietz CA, Nyberg CR. Genital, oral, and anal human 
papillomavirus infection in men who have sex with men. 
J Am Osteopath Assoc. 2011; 111(3 Suppl 2):S19–25. 
 
Buku dan Monograf Lain Penulis Perorangan 

Mason J. Concepts in dental public health. Philadelphia: 

Lippincott Williams & Wilkins; 2005. 

Editor (Penyuting) sebagai Penulis Perorangan 
Ireland R, editor. Clinical textbook of dental hygiene and 

therapy. Oxford: Blackwell Munksgaard; 2006. 

Buku Penulis/Editor Lebih dari 6 

Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, 

Jameson JL, et al., editor. Harrison’s principles of internal 

medicine. Edisi ke-17. New York: McGraw Hill; 2008. 

 

Organisasi sebagai Penulis 

Canadian Dental Hygienists Association. Dental hygiene: 

definition and scope. Ottawa: Canadian Dental Hygienists 

Association; 1995. 

 

Bab dalam Buku  

Alexander RG. Considerations in creating a beautiful smile. 

Dalam: Romano R, editor. The art of the smile. London: 

Quintessence Publishing; 2005. hlm. 187-210. 

 

Prosiding/Konferensi 
Nicolai T. Homeopathy. Proceedings of the Workshop 
Alternative Medicines; 2011 Nov 30; Brussels. Belgium: 
ENVI; 2011 
 
Makalah dalam Konferensi 
Trilly P, Lu K, Mu X. Predicting modality from text quiries 
for medical  image retrieval. Dalam: Cao Y, Kalpathy-
Cramer J, Unay D, editors. MMAR’11: proceeding of the 
2011 international ACM workshop on medical multimedia 
analysis and retrieval; 2011 Nov 28-Des 01; Arizona, USA. 
New York: ACM. hlm. 7–12 
 
Disertasi 
Suprapto. Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak 
pidana narkotika dan psikotropika di Indonesia dalam 
perspektif hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945 
[disertasi]. Bandung: Universitas Padjadjaran; 2011. 
 
Cara Pengiriman Artikel  
Penulis mengirim artikel disertai surat pengantar yang 

ditujukan kepada penanggung jawab redaksi dengan 

alamat redaksi Jurnal Agromedicine Unila. Biaya 

Rp.300.000,00 per artikel. Untuk mendapatkan salinan 

cetak dari jurnal akan dikenakan biaya tambahan. 
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