
 
 
 
 
 
 

PEDOMAN PENULISAN ABSTRAK DAN ARTIKEL  
YOUNG PUBLIC HEALTH AWARD 

KATEGORI KARYA INOVATIF BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT 
INDONESIAN PUBLIC HEALTH PERSPECTIVE SERIES (IPHPS) 2016 

 
Artikel berisi tulisan yang diangkat dari program penciptaan yang didasari atas inovasi. 
Program ini bersifat konstruktif dan harus mampu menghasilkan suatu sistem, desain, 
model/ barang atau prototipe, dan sejenisnya dalam bidang kesehatan masyarakat. Karya 
inovatif tersebut mungkin belum memberikan nilai kemanfaatan langsung bagi pihak lain, 
namun pada masa depan karya tersebut memliki prospek pengembangan yang baik. 
Kriteria peserta kompetisi sebagai berikut: 
1. Peserta kompetisi adalah mahasiswa kesehatan masyarakat aktif dan terdaftar 

mengikuti program pendidikan S-1. 
2. Peserta dapat bersifat individu (1 orang) atau kelompok (2-4 orang). 
3. Peserta dapat membawa prototipe/ purwarupa saat presentasi. 

 
Ketentuan Umum Penulisan 
1. Artikel karya inovatif memuat judul, nama penulis, abstrak dalam bahasa Indonesia 

dan bahasa Inggris, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, penutup, 
ucapan terima kasih, dan daftar pustaka (penjelasan rinci berada di bab Sistematika 
Penulisan Artikel) 

2. Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, yang ditulis dengan 
perangkat Microsoft Word. 

3. Artikel ditulis dengan huruf arial ukuran 11, spasi 1,5,  jarak tepi 2 cm di semua tepi, 
dan jumlah halaman 14-18.  

4. Ukuran kertas A4 dalam satu kolom.  
5. Rumus dan persamaan ditulis dengan Microsoft Equation.  
6. Judul tabel ditulis di atas tabel (spasi 1) dengan penomoran angka (Tabel 1, Tabel 2, 

dst). 
7. Tabel berspasi 1 dan dibuat tanpa garis vertikal. Sumber tabel wajib dicantumkan di 

bawah tabel, apabila tabel atau isi tabel merujuk pada sumber pustaka. Apabila isi tabel 
berisi hasil analisis data primer, maka tidak perlu mencantumkan sumber apapun.  

8. Judul gambar ditulis di bawah gambar (spasi 1) dengan penomoran angka (Gambar 1, 
Gambar 2, dst).  

9. Sumber gambar wajib dicantumkan di bawah judul gambar, apabila gambar merujuk 
pada sumber pustaka. Apabila gambar merupakan grafik (batang, lingkaran, garis, 
dsb.) yang mendeskripsikan hasil analisis data primer, maka tidak perlu 
mencantumkan sumber apapun.  

10. Daftar pustaka ditulis dengan menggunakan model APA yang berada di menu 
References pada perangkat Microsoft Word.  

 
 



 
 
 
 
 
 

Sistematika Penulisan Artikel  
Judul 
1. Judul artikel dalam bahasa Indonesia bersifat informatif dan ringkas dengan jumlah 

kata 5-12. 
2. Menggambarkan isi naskah. 
3. Penulisan judul tidak mengandung singkatan atau rumus. 
4. Di bagian bawah judul, ditulis nama penulis (tanpa gelar), dilengkapi dengan nama dan 

alamat institusi lengkap, serta e-mail korespondensi (penulis pertama). 
 

Abstrak dan Kata Kunci  
1. Ditulis dalam bahasa  Indonesia dan bahasa Inggris, maksimal 150-200 kata. 
2. Abstrak berbahasa Indonesia ditulis dengan susunan Latar Belakang, Metode, Hasil, 

Simpulan, dan Kata Kunci. 
3. Abstrak berbahasa Inggris ditulis dengan susunan Background, Methods, Results, 

Conclusion, dan Key Words. 
4. Latar belakang (background) memuat proses identifikasi masalah yang akan dicari 

solusinya dan nilai atau manfaat jangka panjang kepada pihak sasaran, diakhiri dengan 
tujuan karya yang dihasilkan. 

5. Metode (methods) memuat metode yang digunakan dan teknik, cara, atau tahapan 
pekerjaan dalam menyelesaikan permasalahan, sekaligus pencapaian tujuan program. 

6. Hasil (results) memuat hasil dan cara kerja sistem, desain, model/ barang atau 
prototype yang dihasilkan untuk menjawab permasalahan, kemanfaatan (ekonomi, 
sosial, seni budaya, kesehatan, dan ketahanan), dan rencana keberlanjutan program 
secara ringkas.  

7. Simpulan (conclusion) merupakan jawaban atas tujuan karya inovatif yang tertulis 
pada akhir latar belakang.  

8. Kata kunci (key words) memuat kata-kata pokok yang terdiri dari 3-5 kata. 
 
Pendahuluan  
Bagian pendahuluan dituliskan secara utuh tanpa sub judul dalam bentuk paragraf-
paragraf dengan panjang 15-20% dari keseluruhan panjang artikel. Bagian ini memuat: 
1. Proses identifikasi masalah yang akan dicari solusinya yang merujuk pada berbagai 

sumber pustaka atau pandangan dari para penulis lain yang pernah melakukan 
pembahasan topik terkait. 

2. Kondisi dan potensi wilayah dari segi kesehatan, fisik, sosial, ekonomi, maupun 
lingkungan yang relevan dalam kegiatan yang akan dilakukan. 

3. Nilai atau manfaat jangka panjang kepada pihak sasaran.  
4. Rumusan tujuan karya inovatif yang dihasilkan. 

 
Metode 
Bagian metode ditulis dengan panjang 15 -20% dari keseluruhan panjang artikel. Bagian ini 
memuat:  



 
 
 
 
 
 

1. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program secara rinci. 
2. Teknik, cara, atau tahapan pekerjaan dalam menyelesaikan permasalahan, sekaligus 

pencapaian tujuan program. 
 
Hasil dan Pembahasan 
Hasil dan pembahasan dipaparkan dengan panjang 60-70% dari keseluruhan panjang 
artikel. Bagian ini memuat: 
1. Hasil dan cara kerja sistem, desain, model/ barang atau prototype yang dihasilkan 

untuk menjawab permasalahan. 
2. Kemanfaatan (ekonomi, sosial, seni budaya, kesehatan, dan ketahanan). 
3. Rencana keberlanjutan program. 
4. Dapat disajikan dengan tabel atau grafik, untuk memperjelas hasil secara verbal. 
5. Bagian ini juga memuat pembahasan yang menjelaskan interpretasi dan ketajaman 

analisis terhadap hasil karya inovatif yang dihasilkan. 
 
Penutup 
1. Berisi simpulan yang memuat jawaban atas karya inovatif yang dihasilkan.. 
2. Ditulis dalam bentuk essay, bukan dalam bentuk numerikal.  
 
Ucapan Terimakasih 
Ucapan terima kasih dapat ditulis jika diperlukan. Bagian ini memuat ucapan terima kasih 
kepada pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan desain karya inovatif, baik dari segi 
pendanaan maupun segi lain.  
 
Daftar Pustaka 
1. Dituliskan secara lengkap, sesuai dengan rujukan dalam narasi artikel. 
2. Hanya memuat sumber yang dirujuk dalam narasi.  
3. Ditulis dengan menggunakan model APA yang berada di menu References pada 

perangkat Microsoft Word. 
4. Sumber rujukan minimal 80% berupa pustaka terbitan 10 tahun terakhir.  
5. Sumber rujukan minimal 80 % berupa artikel-artikel penelitian dalam jurnal atau 

laporan penelitian. 
6. Contoh penulisan daftar pustaka berdasarkan model APA adalah sebagai berikut:     
 

Buku: 
Gordis, L. (2004). Epidemiology. Philadelphia: Elsevier Saunders. 
 

Buku dengan penulis per bab 
Goodman, R. A., & Buehler, J. W. (1996). Field Epidemiology Defined. In M. B. Gregg, 
Field Epidemiology (pp. 4-5). New York: Oxford University Press. 

 

 



 
 
 
 
 
 

Artikel dalam jurnal atau majalah: 
Davis, S. M., & Donnan, G. A. (2012). Secondary Prevention after Ischemic Stroke or 
Transient Ischemic Attack. New England Journal of Medicine, 1914-1922. 
 

Artikel yang dimuat dalam prosiding: 
Malek, M. A., Mustafa, S. M., & Mohamed, M. (2015). Perceived Body Image and Lifestyle 
Behaviors among Female Students with Weight Dilemmas. First ACPES Conference (pp. 
407-409). Semarang: Sport Science Faculty Semarang State University. 
 

Website: 
Chan, M. (2016, January 13). World Health Organization. Retrieved March 8, 2016, from 
World Health Organization Web site: http://www.who.int/dg/speeches/2016/ebola-
road-to-recovery/en/ 

 


