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JUDUL JURNAL (JUDUL DITULIS DALAM BAHASA INDONESIA, HURUF KAPITAL, Candara 12pt, Bold, Center)

Judul Jurnal (JUDUL DITULIS DALAM BAHASA INGGRIS, HURUF KAPITAL DI SETIAP AWAL KATA, Candara 12pt, Italic Bold, Center)

Penulis Pertama1, Penulis Kedua2,*, Penulis Ketiga3 
(Nama Lengkap Penulis ditulis tanpa gelar, Candara 12pt Bold)
1Intitusi penulis pertama (Candara 10pt)
2Intitusi penulis kedua (Candara 10pt)
3Intitusi penulis ketiga (Candara 10pt)
Apabila semua penulis berasal dari institusi yang sama maka tidak perlu ada pengkodean cukup menulis satu nama institusi saja)
(Email penulis pertama1 email penulis kedua2* email penulis ketiga3 (Candara 10pt)

INFO ARTIKEL (Candara 10pt, bold, spasi 1)

Abstrak (Candara 10pt, bold, spasi 1)
Diterima: 
Bulan… Tahun….
Dipublikasi: 
Bulan… Tahun….
DOI : 
xxx.xxx.xxx
(Candara 9pt)

Template ini merupakan panduan dalam menulis artikel pada Jurnal Kesehatan Lingkungan Univ. Halu Oleo (JKL-UHO). Penulis diwajibkan untuk mengikuti template ini dan tidak mengubah apapun format yang sudah ada (jenis tulisan, ukuran kertas, spasi, dll). Jumlah halaman untuk JKL-UHO maksimal 15 halaman. Artikel dibuat dengan ukuran margin kiri 3 cm, kanan 2,5cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm pada ukuran kertas A4. Abstrak ditulis dengan jumlah 200-250 kata. Abstrak berisi: latar belakang, tujuan penelitian, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan yang dibuat dalam 1 (satu) paragraf yang ditulis dengan menggunakan Candara 9 pt dan spasi 1.



Kata kunci: 
Pengolahan sampah, jenis sampah, efektififitas (maksimal 5 kata) (Candara 9pt)


Keywords: 
Waste management, type of waste, effectiveness (max. 5 words) (Candara 9pt)


*Penulis Korespondensi
Alamat email: 
xxx@gmail.com (Nama Penulis Korespondensi) (Candara 9pt)




Abstract (Candara 10pt, italic bold, spasi 1)


Abstracts are written in the amount of 200-250 words. The abstract involves background, the objective of study, methods, result study, and conclusions written in 1 (one) paragraph, Candara 9 pt and 1 space. 






PENDAHULUAN (Candara 10pt bold, spasi 1.5)
Pendahuluan harus mengandung (secara berurutan) latar belakang umum mengenai masalah yang diteliti, data-data terkait, seta tinjauan literatur sebelumnya sebagai dasar dari pernyataan kebaruan ilmiah artikel, analisis kesenjangan atau pernyataan kebaruan ilmiah, masalah penelitian atau hipotesis, pendekatan penyelesaian masalah dan tujuan penelitian. Rujukan referensi ditulis menggunakan metode Vancouver dimana nomor referensi ditulis dalam kurung sebelum tanda titik (.) di akhir penulisan kalimat. 

Contohnya: 
Penelitian Dewi dan Nur menunjukkan bahwa kepemilikan jamban memiliki hubungan yang erat dengan kejadian penyakit diare (1). 

Penulisan paragraf pada setiap awal paragraf diawali dengan kata yang menjorok ke dalam sebanyak 5 ketukan/digit menggunakan Candara 10pt tegak dengan spasi 1) 

METODE (Candara 10pt bold, spasi 1.5)
Metode berisi metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk jenis penelitian, lokasi, waktu, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, serta analisis statistik yang digunakan. Selain itu juga berisi bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian. Bahan yang dituliskan di sini hanya berupa bahan utama saja dan harus dilengkapi dengan merk dan kemurniannya (misalnya: H2SO4 (Merck, 99%)). Peralatan-peralatan yang dituliskan di bagian ini hanya berisi peralatan-peralatan utama saja dilengkapi dengan merk (misalnya: Stetoskop (Litman)). Komponen-komponen peralatan penunjang tidak perlu dituliskan. Rangkaian alat utama sebaiknya disajikan di bagian ini dilengkapi dengan keterangan gambar. Keterangan gambar diletakkan menjadi bagian dari judul gambar bukan menjadi bagian dari gambar. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini. Penulisan paragraf pada setiap awal paragraf diawali dengan kata yang menjorok ke dalam sebanyak 5 ketukan/digit menggunakan Candara 10pt tegak dengan spasi 1) .


HASIL (Candara 10pt bold, spasi 1.5)
Hasil berisi hasil-hasil temuan penelitian. Hasil-hasil penelitian disajikan bisa dalam grafik/diagram/tabel yang sesuai dengan hasil yang didapatkan. Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab tujuan penelitian di bagian pendahuluan. Setiap variabel penelitian dibuatkan Sub-Heading. 
Contohnya: 

HASIL
Hubungan Kepemilikan Jamban dengan Penyakit Diare (Candara 10pt, bold, spasi 1, Kapital di Setiap Awalan Kata)
Penulisan paragraf pada setiap awal paragraf diawali dengan kata yang menjorok ke dalam sebanyak 5 ketukan/digit menggunakan Candara 10pt tegak dengan spasi 1).
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Gambar 1.  Grafik Penelitian (Candara 8pt, Bold, Center)

Tabel 1. Distribusi Tingkat Pendidikan Responden (Candara 10pt)
(Isi Tabel ditulis dengan Candara 8pt, tanpa garis vertikal, Judul dan Kepala tabel dibold, spasi 1)
Tingkat Pendidikan
Jumlah

n
%
SD
21
28,4
SMP
27
36,5
SMA
17
23,0
SI
9
12,2
Total 
74
100
Sumber: (sumber dicantumkan jika menggunakan tabel yang bukan dari hasil penelitian) (Candara 8pt).

Tabel 1 menunjukkan bahwa . . . 

PEMBAHASAN (Candara 10pt bold, spasi 1.5)
Pembahasan merupakan penjabaran hasil-hasil penelitian secara ilmiah. Temuan-temuan ilmiah tersebut harus dijelaskan secara saintifik meliputi: Apakah temuan ilmiah yang diperoleh?  Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa trend variabel seperti itu? Semua pertanyaan tersebut harus dijelaskan secara saintifik, tidak hanya deskriptif, bila perlu ditunjang oleh fenomena-fenomena dasar ilmiah yang memadai. Selain itu, harus dijelaskan juga perbandingannya dengan hasil-hasil para peneliti lain yang hampir sama topiknya. Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab hipotesis penelitian di bagian pendahuluan. Setiap variabel penelitian dibuatkan Sub-Heading. 

Contohnya: 
PEMBAHASAN
Hubungan Kepemilikan Jamban dengan Penyakit Diare (Candara 10pt, bold, spasi 1, Kapital di Setiap Awalan Kata)
Penulisan paragraf pada setiap awal paragraf diawali dengan kata yang menjorok ke dalam sebanyak 5 ketukan/digit menggunakan Candara 10pt tegak dengan spasi 1) 

KESIMPULAN (Candara 10pt bold, spasi 1.5)
Simpulan menggambarkan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau temuan ilmiah yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan penelitian. Simpulan ditulis dalam urutan angka menggunakan Candara 10pt tegak dengan spasi 1).

SARAN  (Candara 10pt bold, spasi 1.5)
Saran disusun sesuai dengan hasil penelitian yang ditemukan atau berupa saran untuk penelitian selanjutnya. Saran ditulis dalam urutan angka menggunakan Candara 10pt tegak dengan spasi 1).

DAFTAR PUSTAKA (Candara 10pt bold, spasi 1.5)
Penulisan Daftar Pustaka sebaiknya menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley, End Note, Zotero, atau lainnya. Format penulisan yang digunakan di JKL-UHO adalah model Vancouver sesuai urutan kemunculan setiap paragrafnya secara berurutan. Semua rujukan-rujukan yang diacu di dalam teks artikel harus didaftarkan di bagian Daftar Pustaka. Daftar Pustaka harus berisi pustaka-pustaka acuan yang berasal dari sumber primer (jurnal ilmiah dan berjumlah minimum 80% dari keseluruhan daftar pustaka) diterbitkan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Setiap artikel paling tidak berisi 10 (sepuluh) daftar pustaka acuan. Penulisan sistem rujukan di dalam teks artikel dan penulisan daftar pustaka sebaiknya menggunakan program aplikasi manajemen referensi misalnya: Mendeley, EndNote, atau Zotero, atau lainnya. Penulisan daftar pustaka dengan font Candara 10pt, spasi 1. 
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