Jurnal Ilmiah Bidan (JIB) merupakan jurnal publikasi ilmiah bidan yang terbit setiap 4
bulan sekali (3 edisi dalam setahun) dengan menggunakan sistem peer review untuk
seleksi artikel. Makalah ditulis berdasarkan hasil penelitian atau pemikiran inovatif, yang
akan diseleksi tim editor Jurnal Bidan. Naskah yang diterima merupakan naskah asli yang
belum diterbitkan di media cetak, majalah/jurnal/media publikasi lain dengan bahasa
akademis dan efektif
JIB menerima artikel/naskah asli yang relevan dengan bidang kebidanan, meta–analisis,
hasil Penelitian, Studi Literatur, Clinical Practice, dan Case Report/laporan kasus
menggunakan format dan aturan penulisan naskah JIB dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Makalah di tulis dalam bentuk MS-Office Word 97/2003 atau MS-Word Office
2007/2010 (file ekstensi “doc” atau “docx”)
2. ABSTRAK (termasuk judul) ditulis dalam bahasa INGGRIS dan INDONESIA,
menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 10pt, Italic, spasi tunggal,
terdiri dari 1 paragraf utuh.
3. Penulisan Judul Abstrak tidak lebih dari 14 kata Mencantumkan
4. Nama, Asal Instansi dan Email peneliti/penulis
5. Abstrak berisikan penjelasan singkat mengenai isi naskah yang sedikitnya
memuat hal utama berikut: tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan
pembahasan dan kesimpulan.
6. Maksimal 5 kata kunci
7. ISI NASKAH ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 11pt, spasi
tunggal, rata kanan kiri
8. Menggunakan bahasa Indonesia baku, setiap kata asing dicari padanannya dalam
bahasa Indonesia baku dan kalimat yang diambil dari tulisan ilmiah dalam bahasa
asing diterjemahkan dalam bahasa Indonesia baku,
9. Kalimat pertama dalam satu alinea menjorok ke bagian dalam tulisan dengan jarak
1 tab (10 ketukan/1 cm).
10. Ukuran kertas letter / quarto dengan margin kanan, kiri, atas, dan bawah 3 cm,
rata kiri kanan (justify)
11. Setiap halaman di beri nomor secara berurutan dimulai dari halaman judul sampai
halaman terakhir.
12. Makalah di tulis dalam bentuk 1 kolom (tidak dalam 2 kolom/versi jurnal)
13. Jumlah halaman per judul makalah antara 8-12 halaman
14. Menyertakan surat penyataan lulus/lolos Klirens Etik (ethical clearance)
15. Menyertakan lembar Biodata lengkap penulis (CV/Resume)
Semua artikel akan dibahas oleh para pakar dalam bidang keilmuan yang sesuai (peer
review) dan dewan redaksi. Artikel yang perlu perbaikan dikembalikan kepada penulis.
Untuk menghindari duplikasi, Jurnal Ilmiah Bidan tidak menerima artikel yang sudah di
publikasikan atau sedang diajukan kepada majalah/jurnal/media publikasi ilmiah lainnya,
hal ini dikuatkan dengan menandatangani surat pernyataan. Penulis diminta mengirimkan
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softcopy naskah disertai surat pernyataan tertulis bahwa naskah tersebut adalah benar
hasil karya penulis dan belum pernah dipublikasikan kepada Dewan Redaksi. Penulis
pertama harus memastikan bahwa semua penulis pembantu telah menyetujui. Bila
diketahui artikel telah dimuat pada jurnal lain, maka pada Jurnal Ilmiah Bidan edisi
selanjutnya artikel akan dianulir.
Artikel penelitian harus mempertimbangkan aspek etika penelitian yang dapat
dipertanggungjawabkan dan memperoleh persetujuan komite etik. Penulis diwajibkan
melampirkan surat penyataan lulus/lolos Klirens Etik (ethical clearance). Penulis
dapat menggunakan jasa komite etik yang ada di seluruh Indonesia.
Tim Editor berhak melakukan editing seperlunya/diluar isi terhadap makalah
seperlunya/diluar isi untuk layout jurnal. Seluruh pernyataan dalam naskah merupakan
tanggung jawab penulis. Redaksi berhak mengubah susunan bahasa tanpa mengubah
isinya. Naskah yang tidak diterbitkan dikembalikan ke pengarang jika ada permintaan.
Makalah yang dikirim lengkap/utuh sesuai ketentuan penulisan dan jadwal pengiriman,
diterbitkan dalam bentuk Jurnal ber-ISSN
Kepastian pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis melalui
email. Penulis yang naskahnya dimuat akan diberi nomor bukti pemuatan. Naskah yang
tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis. Penulis
dianjurkan untuk mencantumkan alamat lengkap, telepon, fax, dan e-mail untuk
memudahkan komunikasi di form biodata yang disediakan. Korespondensi selanjutnya
akan dilakukan melalui e-mail. Untuk keperluan administrasi, mohon disertakan juga
curriculum vitae.
LANGKAH
1) Submit naskah secara online melalui portal OJS JIB dialamat www.ejournal.ibi.or.id
2) Penulis wajib memasukan seluruh berkas yang disyaratkan diatas, ketidak
lengkapan berkas, mempengaruhi proses review oleh editor dan mitra bestari.
3) Semua proses editing dan review akan dilakukan secara online
4) Penulis dapat memantau proses dan perkembangan review melalui portal OJS JIB.
5) Penulis akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 200.000,- per judul artikel
yang diterbitkan di JIB
INFORMASI LEBIH LANJUT
Redaksi Jurnal Ilmiah Bidan (JIB):
JURNAL ILMIAH BIDAN (JIB)
Kantor Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PPIBI)
Jl. Johar Baru V No. D13
Jakarta Pusat 10560
Telp. (6221) 4247789, 4226043
Fax. (6221) 4244214
Hp. 081210003688
Email : jurnal@ibi.or.id
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FORMAT DAN ATURAN PENULISAN NASKAH
JURNAL ILMIAH BIDAN (JIB)

JUDUL; TIMES NEW ROMAN 14pt, DIBUAT DENGAN HURUF KAPITAL
SEMUA DAN DICETAK TEBAL DALAM BAHASA INDONESIA MAKSIMAL
14 KATA
(batas maksimum judul adalah tiga baris)
Nama Penulis 11), Nama Penulis 22), Nama Penulis 33), dst.
1)

Nama dan asal instansi
Nama dan asal instansi
3)
Nama dan asal instansi
(Jika penulis lebih dari tiga orang maka cukup nama dan alamat instansi/afiliasi penulis
utama yang ditulis)
2)

e-mail : bidan@domain.com (Ditulis hanya alamat email penulis pertama/utama)
(Nama Penulis, asal institusi, dan email diketik dengan huruf (font) Times New Roman,
ukuran 12pt, spasi tunggal)

Abstrak
Abstrak ditulis dalam satu paragraf utuh dengan huruf Times New Roman ukuran 10pt spasi
tunggal, teks miring (italic), maksimal 200 kata.. Penulis diwajibkan untuk mengikuti dengan
tepat panduan penulisan naskah yang akan diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Bidan. Format
naskah adalah Microsoft Word 2003/2007/2013. Oleh karena itu penulis dihimbau untuk
membaca naskah ini sampai selesai sebelum mengubah format naskah yang akan dikirim.
Abstrak terdiri atas satu paragraf yang di dalamnya hanya boleh terdapat kata-kata dan
lambang. Persamaan sedapat mungkin tidak terdapat dalam abstrak, kecuali terpaksa. Simbol
(terutama huruf Yunani) disisipkan dengan menggunakan menu Insert → Symbol dalam
Microsoft Word 2003, jangan menggunakan huruf biasa yang kemudian diganti hurufnya (font)
dengan Symbol. Hal ini penting karena huruf akan berubah saat style yang telah ada dalam
naskah ini diterapkan. Abstrak berisikan penjelasan singkat mengenai isi naskah yang
sedikitnya memuat tiga hal utama, yaitu: (a) tujuan penelitian, (b) metode penelitian, dan (c)
hasil penelitian, (d) simpulan. Selain itu penulis dapat menambahkan gambaran umum tentang
penelitian, alasan dilakukannya penelitian, serta saran dan rekomendasi yang diajukan asalkan
tidak melebihi 200 kata. Abstrak dilengkapi dengan kata kunci (3 sampai 5 kata kunci) yang
berfungsi untuk memudahkan pencarian isi naskah ini secara elektronik. Isi naskah harus
dilengkapi dengan abstrak berbahasa Inggris yang merupakan terjemahan dari abstrak
berbahasa Indonesia.
Kata Kunci: kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3, dst. (maksimal 5 kata kunci)
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TITLE; IN ENGLISH TIMES NEW ROMAN 14pt
Abstract
The abstract is written in a single paragraph with Times New Roman font size 10pt single space,
italic text, a maximum of 200 words .. The author is required to follow exactly the scriptwriting
guide to be published in the Scientific Journal of the Midwife. The script format is Microsoft Word
2003/2007/2013. Therefore the authors are encouraged to read this manuscript to complete
before changing the format of the script to be sent. The abstract consists of a paragraph in which
there may be only words and symbols. The equations as far as possible are not in the abstract,
unless forced. Symbols (especially Greek letters) are inserted by using the Insert → Symbol menu
in Microsoft Word 2003, do not use regular letters which are then replaced with fonts with
Symbol. This is important because the letters will change when existing styles in this script are
applied. The abstract contains a brief explanation of the content of the manuscript containing at
least three main points, namely: (a) research objectives, (b) research methods, and (c) research
results, (d) conclusions. In addition the authors can add an overview of the research, the reasons
for the research, as well as suggestions and recommendations submitted as long as it does not
exceed 200 words. Abstract comes with keywords (3 to 5 keywords) that serves to facilitate
searching the contents of this manuscript electronically. The contents of the manuscript must be
completed with an English abstract which is a translation of an Indonesian abstract.
Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3, etc. (max. 5 keywords)

PENDAHULUAN
Bagian ini terdiri dari dua bagian (berisi latar belakang dan tujuan). Bagian pertama
berisi studi literatur terkait dengan isi naskah, menjelaskan apa-apa yang telah diteliti dan
dilaporkan orang lain dengan merujuknya pada jurnal, prosiding, buku, bab dari buku
dengan banyak penulis atau bab dalam buku, buku dengan editor, majalah/koran/bulletin,
skripsi, tesis, dan disertasi, website, Wikipedia, dokumen resmi, dan makalah seminar,
lokakarya, dan penataran. Semua referensi yang dirujuk dalam paparan, (ditulis dalam
Vancouver style ) dan harus ada di daftar pustaka. Semua kutipan dicantumkan di dalam
Daftar Pustaka. Pendahuluan diharapkan maksimum 35 persen dari keseluruhan isi
naskah.
Bagian kedua menceritakan secara singkat kerangka atau outline dari naskah dan
tujuan yang ingin dicapai/diketahui, misalnya bahwa terkait dengan studi literatur telah
dilakukan pengamatan dengan rentang lain parameter dengan model yang dimodifikasi.
Cara pengamatan dijelaskan dalam bagian metode sedangkan hasilnya akan dibicarakan
dalam bagian hasil dan pembahasan.
METODE
Metode penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian yaitu kuantitatif, kualitatif,
atau kombinasi. Pada bagian metode diharapkan cukup jelas paparan tentang: proses
penelitian, subjek/populasi, sampel/focus, objek penelitian, teknik pengumpulan data,
instrumen penelitian, dan teknik analisis data.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Berisikan uraian dalam urutan logis tentang hasil penelitian beserta data dalam
bentuk gambar dan atau tabel dilengkapi dengan pembahasan secara ilmiah dan
komprehensif serta didukung oleh pustaka ilmiah yang relevan. Bila terdapat bentuk
tabel, maka tabel diketik dengan huruf (font) Times New Roman, ukuran 10pt, 1 spasi dan
di beri nomor sesuai dengan urutan penyebutan teks, dengan judul yang singkat namun
menggambarkan isi nya serta menuliskan sumber dan keterangan tabel/gambar sebagai
informasi tambahan. Keterangan tabel diketik dengan huruf (font) Times New Roman,
ukuran 9pt, 1 spasi.

SIMPULAN
Memuat pernyataan singkat, padat, dan tegas dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA
Sumber yang dirujuk sesuai aturan Vancouver, urut sesuai dengan pemunculan
dalam keseluruhan teks, dibatasi maksimal 25 rujukan dan 80% merupakan periode
publikasi 10 tahun terakhir.
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CONTOH PENULISAN DAFTAR PUSTAKA
Jurnal
Pengarang/pemilik
(authors)

Nama jurnal

Judul tulisan

Sabatier R. Reorienting health and social services. AIDS STD Health Promot Exch.
1995; (4):1-3
Tanggal/tahun
publikasi

Lokasi/halaman

Nomor Isu (issue)

Buku
Pengarang/pemilik
(authors)

Judul Buku

Edisi

Pengarang/pemilik
kedua

Belitz HD, Grosch W, Schieberle P. Food chemistry. 3rd rev. ed. Burghagen MM,
translator. Berlin: Springer; 2004. 1070 p.
Tempat
publikasi

Penerbit

Tanggal
publikasi

Lokasi (halaman)
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