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Description
Jurnal of Issues in Midwifery (JOIM) merupakan elektronik jurnal
dalam bidang kebidanan yang dikelola oleh Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Indonesia. JOIM
merupakan jurnal berkala empat bulanan yang memuat berbagai artikel sebagai hasil penelitian utuh, tinjauan pustaka, laporan kasus
dan komunikasi singkat dalam bidang kebidanan.

Aim and Scope
JOIM bertujuan untuk memfasilitasi akademisi dan praktisi kesehatan
pada umumnya dan kebidanan pada khususnya dalam menyampaikan artikel ilmiah berbasis elektronik. JOIM memiliki 3 ruang lingkup
utama yakni :
1. Midwifery led care (normality concept):
a. Women centered care (during preconception, pregnancy, lab.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

bour, postpartum, new born, infant, child, and premenopause)
Sexual and reproductive health and rights including HIV and
AIDS
Continuity of care
Roles and responsibility
Gender sensitivity
Education in Midwifery
Parenting
Cultural and social factors
Prejudies, values and beliefs
Partnership and collaboration

Tinjauan pustaka dapat berbentuk meta analisis atau non sistematik
review dengan kepustakaan minimal dari 20sumber pustaka dengan
tahun publikasi dalam 10 tahun terkhir.

Laporan Kasus (Case Report)
Laporan kasus merupakan hasil pengkajian kasus dalam bidang kebidanan yang terkini, menarik, jarang dijumpai atau perlu pengkajian
lebih lanjut lengkap dengan penatalaksaannya. Laporan berisikan
informasi detail mengenai kasus, kronologis serta pembahasan.

Komunikasi Singkat (Short Communication)
Artikel penelitian merupakan laporan hasil penelitian primer dalam
bidang kesehatan yang relevan dengan kebidanan dengan tiga pendekatan utama yakni midwifery led care (normality concept), life sciences in reproductive system, health technology for women and children.

Peer Review Process
JOIM hanya menerima artikel asli dan belum dipublikasikan dalam
jurnal lain, atau sedang dalam proses pengiriman ke jurnal lain dalam
waktu yang sama. Bila naskah pernah dipresentasikan dalam suatu
symposium atau seminar tertentu maka akan dituliskan pada keterangan.

Open Access Policy

3. Health Technology for women and children

JOIM dapat diakses secara terbuka dan tersedia secara gratis untuk
seluruh lapisan masyarakat dalam mendukung transfer pengetahuan
global.

Section Policies

Online Submission

2. Life scienses in reproductive system

Hasil Penelitian Utuh (Full Research Article)
Artikel penelitian merupakan laporan hasil penelitian primer dalam
bidang kesehatan yang relevan dengan kebidanan dengan tiga pendekatan utama yakni midwifery led care (normality concept), life sciences in reproductive system, health technology for women and children.

Tinjauan Pustaka (Literature Review)
Tinjauan pustaka merupakan hasil kajian pustaka sistematik tentang
permasalahan yang relevan dengan ruang lingkup dalam jurnal ini.
Tinjauan pustaka menelaah suatu teori, mengembangkan model mendeskripsikan fenomena dan menilai produk ilmu kesehatan atau kebidanan yang mutakhir.

Jika penulis bermaksud mempublikasikan artikelnya di JOIM, maka
penulis harus melakukan registrasi terlebih dahulu melalui laman
berikut : http://joim.ub.ac.id. Username dan password yang diperoleh, selanjutnya digunakan untuk log in guna mengunggah artikel dan
memeriksa status pengiriman artikel.

Author Gudlines
Petunjuk Umum
Artikel yang telah diunggah akan dibahas oleh redaksi untuk kesesuaian format, sistematika dan bahasa, lalu artikel tersebut dikirim ke
peer reviewer/mitra bestari) untuk ditelaah isinya dari segi keilmuan.
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Artikel yang perlu perbaikan format dan atau isi akan dikembalikan
sehingga penulis berkesempatan melakukan perbaikan berdasarkan
catatan redaksi dan peer reviewer. Penulis akan mendapatkan pemberitahuan penerimaan atau penolakan artikel melalui email.

Pendahuluan

Persiapan Naskah

Metode Penelitian

Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalam bentuk naratif. Artikel diketik dengan huruf arial, ukuran 12 pts, paragraf
rata kanan kiri, spasi 1,5 dan ukuran kertas A4 maksimal 12 halaman
dan maksimal 4 halaman khusu untuk komunikasi singkat (Short Communication) dengan margin atas/bawah/kiri/kanan masing-masing 3
cm.

Metode Penelitian memuat alat dan bahan yang secara spesifik digunakan dalam penelitian serta cara kerja atau metode penelitian yang
dilakukan. Cara kerja yang sudah ada pada penelitian terdahulu, sebaiknya dicantumkan dalam referensi dan hanya modifikasinya saja
jika ada yang perlu dituliskan secara detail.

Format Penulisan Artikel

Hasil penelitian harus jelas dan konsisten. Diskusi mecakup diskripsi
hasil penelitian beserta interpretasinya. Pada bagian ini dapat berisi
gambar-gambar atau tabel untuk memperjelas hasil penelitian.
Diskusi yang dicantumkan harus mampu menjelaskan keterbaruan dari
penelitian yang dilakukan, bukan merupakan pengulangan dari
penelitian yang sudah ada. Hasil dan diskusi dapat digabung menjadi
satu dalam bagian ini.

Judul Artikel
Judul ditulis secara singkat, spesifik, lugas dan mencerminkan isi artikel. Judul tidak melebihi 20 kata, ditulis dengan title case (setiap
kata diawali dengan huruf besar) dengan ukuran 14 pts, spasi single,
dan menggunakan rata tengah (center). Judul ditulis dalam bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris.
Identitas Penulis
Nama penulis ditulis lengkap tanpa gelar akademik, jabatan, dan kepangkatan serta ditempatkan satu spasi di bawah judul artikel. Institusi penulis diletakkan di bawah nama penulis. Penulis yang menjadi
korespondesi diberikan tanda (*). Alamat korespondensi berupa alamat email ditulis lengkap untuk memudahkan komunikasi.
Abstrak
Abstrak ditulis dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris, dalam bentuk masing-masing satu paragraf dengan
jumlah maksimal 250 kata. Format abstrak adalah pendahuluan, metode, hasil dan diskusi yang ditulis secara ringkas dan padat. Abstrak
diketik dengan ukuran tulisan 9 pts dan spasi single. Perlu dihindari
penulisan pustaka atau sitasi dalam abstrak dan penulisan singkatan
yang tidak lazim.
Kata Kunci
Kata kunci mencerminkan konsep yang terkandung dalam artikel dan
membantu meningkatkan keteraksesan artikel, serta untuk penyusunan indeks. Jumlah kata maksimal 5 kata untuk masing-masing kata
kunci pada abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pendahuluan berisi tujuan dan hipotesis dari penelitian disertai dengan latar belakang yang sesuai. Penulisan literature secara detail dan
penyimpulan hasil penelitian sebagiknya dihindari pada bagian ini.

Hasil dan Diskusi

Kesimpulan
Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan disampaikan secara
singkat dan jelas.
Etical Clearance
Artikel terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan tipe artikel. Untuk
penelitian yang melibatkan manusia atau hewan coba harus menyertakan ethical clearance dari komisi etik yang bersangkutan.
Penyajian Tabel
Ukuran tabel tidak boleh melebihi 1 halaman. Tabel dilengkapi dengan subjudul pada setiap kolom yang ditulis dengan title case. Jumlah tabel dan gambar dalam satu artikel maksimal 5 buah (setiap
1000 kata dalam makalah dapat dibuat 1 tabel). Kata tabel ditulis di
tepi diikuti nomor dengan angka Arab dan judul tabel. Judul tabel
ditempatkan di atas tabel, ditulis dengan title case kecuali kata penghubung. Nomor tabel berurutan sesuai dengan urutan penyebutan
dalam teks. Tabel dibuat tanpa menampilkan garis kolom sedangkan
garis baris pada tabel hanya ditampilkan untuk memisahkan judul
keterangan tabel dan mengakhiri isi tabel. Tulisan dalam tabel diketik
menggunakan huruf arial, ukuran 9 pts.
Penyajian Gambar
Istilah gambar mengacu pada grafik, chart, peta, sket, diagram dan
gambar lainnya. Judul gambar diletakkan di bawah gambar, ditulis
dengan title case kecuali kata penghubung dan ditebalkan. Gambar
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diberi nomor urut sesuai dengan pemunculan dalam teks, jumlah tabel dan gambar maksimal 5 buah. Penyebutan gambar harus mendahului gambar. Gambar yang memerlukan tempat lebih dari setengah
halaman harus ditempatkan pada halaman tersendiri. Bila berupa
gambar orang yang mungkin dapat dikenali atau berupa ilustrasi
yang pernah dipublikasi maka harus disertai izin tertulis.
Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih ditujukan kepada profesional yang membantu
penyusunan makalah, termasuk pemberi dukungan teknis, dana dan
dukungan umum dari suatu institusi.
Daftar Pustaka
Daftar pustaka diberi no urut sesuai dengan kemunculan dalam keseluruhan teks dan ditulis berdasarkan aturan Vancover. Jumlah daftar
pustaka sebaiknya tidak melebihi 30 dan dibatasi dari tulisan yang
terbit dalam satu dekade terakhir. Untuk penyingkatan nama majalah
atau jurnal dalam daftar pustaka dapat mengikuti List of Journal Indexed in Index Medicus.

Submission Preparation Checklist
Sebagai bagain dari tahapan pengajuan artikel, penulis utama wajib
memeriksa kembali tahapan dan artikel yang diajukan sesuai dengan
petunjuk teknis jurnal. Semua bentuk pengiriman dapat dikembalikan
kepada penulis jika tidak sesau dengan petunjuk yang telah ditetapkan.
1. Materi dalam artikel yang diajukan kepada redaksi JOIM belum dipublikasi sebelumnya di jurnal manapun dan belum pernah memberikan hak cipta artikel tersebut kepada siapapun.
2. Submission file merupakan file dokumen dengan format
OpenOﬃce, Microsoft Word, RTF atau WordPerfect.
3. Teks mengikuti aturan yang berlaku dalam Author Guidlines
lengkap dengan bibliografi penulis.
4. Jika tersedia, URL dari referensi dapat dicantumkan.
5. Tunduk terhadap hasil review dari reviewer.

Copyright Notice
Penulis yang mempublikasikan artikelnya melalui JOIM setuju dengan
beberapa hal berikut ini:
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication
with the work simultaneously licensed under a Creative Commons
Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this
journal.

Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published
version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in
this journal.
Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g.,
in institutional repositories or on their website) prior to and during the
submission process, as it can lead to productive exchanges, as well
as earlier and greater citation of published work (See The Effect of
Open Access).

Privacy Statement
The names and email addresses entered in this journal site will be
used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be
made available for any other purpose or to any other party.

Author Fees
This journal has no charges the following author fees.

Contact
Journal of Issues in Midwifery (JOIM)
Jurusan Kebidanan
Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya
Gedung Jurusan Kebidanan
Jalan Veteran , Malang, Jawa Timur
Indonesia 65145
Website : www.joim.ub.ac.id
Email : joim@ub.ac.id
Telepon : +62-341-551611 ext. 175

Principal Contact
Dian Kusumaningtyas, SST., M.Keb
Program Studi S1 Kebidanan
Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya
Email : dian.kusuma@ub.ac.id
Phone : +62-341-551611 ext. 175

4

