
 

 

  

 

GUIDELINES FOR BALI MEDICAL JOURNAL 
 

1. Mohon dipastikan kelengkapan penting berikut dalam menyiapkan artikel (ditulis setelah conclusion): 

a) Ethical clearance (untuk artikel riset dan laporan kasus; lampirkan scan pdf) dan ICJME (terlampir) 

b) Tuliskan conflict of interest 

c) Tuliskan sumber dana dari riset yang dilakukan 

d) Tuliskan kontribusi author serta form author contribution (Terlampir) 

 

2. Tidak perlu melakukan online submission. Submission akan dibantu oleh staff BaliMedJ. Mohon 

mengirimkan naskah paper serta kelengkapan dokumen dalam 1 folder yang akan diemail secara 

kolektif oleh panitia ke editorbalimedicaljournal@gmail.com  

 

3. Pada file naskah, mohon diubah Namanya menjadi: Nama Author_Singkatan Event_Jenis Artikel 

 

4. Susun artikel secara sistematis sesuai dengan template. Mohon pastikan mencantumkan afiliasi 

lengkap serta email dari setiap author. Tuliskan secara lengkap corresponding author serta berikan 

garis bawah atau tanda bintang (*) pada nama corresponding author. Diperbolehkan untuk 

menggunakan dua (2) corresponding author namun dengan syarat telah disepakati oleh seluruh author 

dan kedua author memiliki kontribusi serta tingkat ekspertise yang sama. 

 

5. Manuskrip ditulis dalam Bahasa Inggris dengan grammatical yang benar. Tingkat grammatical error 

yang ringan hingga sedang (50 – 300 grammatical errors) akan di-cover oleh system proofreading 

BaliMedJ. Naskah dengan Bahasa inggris yang sulit dimengerti akan dikembalikan kepada author 

untuk diperbaiki. 

 

6. Penulisan naskah dilakukan dengan menggunakan font Times New Roman 12, single column (tidak 

perlu dibagi 2), dengan menggunakan Ms Word. Mohon tidak mengubah file menjadi PDF. 

 

7. Abstrak ditulis secara sistematis dan dibagi menjadi: 

a) Artikel Riset  : Introduction, methods, results, conclusion. 

b) Artikel Case Report : Introduction, Case Report, conclusion. 

c) Artikel Review : Abstrak menggunakan style continuous yakni ditulis dengan gaya mengalir 

 

8. Gambar ditempatkan pada isi artikel dan disebutkan pada bagian yang relevan. Mohon menggunakan 

gambar yang jelas dengan resolusi minimal 300 dpi. Untuk mengecek hal ini, dapat dilakukan zoom in 

gambar hingga setengah halaman, bilamana masih jelas dan terbaca, maka gambar dapat digunakan. 

Gambar yang diambil dari internet atau dari sumber lainnya harus disitasi serta cantumkan apakah 

sudah mendapatkan ijin dari author asli dari gambar tersebut. 

 



 

 

 

 
 
9. Tabel dibuat dengan opsi “insert table” pada Ms Word dan langsung ditempatkan pada lokasi yang sesuai 

pada isi artikel. Judul tabel ditulis di atas tabel dan tabel harus disebutkan pada isi artikel. Bilamana tabel 

terlalu panjang, tempatkan tabel sebagai lampiran (appendix). Mohon disebutkan pada bawah tabel 

mengenai Analisa yang dilakukan serta nilai P yang dianggap signifikan. 

 

10. Grafik yang dicantumkan harus terbaca dengan jelas (garis serta informasi yang tertulis). Bilamana grafik 

memiliki informasi yang sama persis dengan tabel, mohon untuk memilih salah satu. 

 

11. Referensi ditulis dengan menggunakan format Vancouver. Referensi harus dituliskan secara berurutan pada isi 

naskah serta pada bagian referensi. Disarankan untuk menggunakan reference manager Mendeley untuk 

menghindari kesalahan penulisan referensi. DOI dari artikel yang digunakan harus dicantumkan (otomatis 

muncul bilamana menggunakan Mendeley). 

 

12. Jumlah referensi maksimum untuk artikel riset dan laporan kasus adalah 25 referensi. Pada artikel review, 

minimal memiliki 50 referensi dan maksimal 150 referensi. 

 
 
TEMPLATE ORIGINAL ARTICLE 

 

JUDUL ARTIKEL 

Nama Author (mohon menandai corresponding author) 

 

Affiliasi lengkap dari author-author serta email 
*Corresponding author: ….. (mohon dicantumkan selengkap mungkin) 

 

ABSTRACT 

Dibuat dengan sistematis dengan pembagian: Introduction, Methods, Results, dan Conclusion 

Keywords:  
Minimal 3 kata kunci 

 

INTRODUCTION 

Ditulis singkat dan padat. Cantumkan gap riset dan tujuan penelitian pada akhir introduction. 

 

METHODS 

Ditulis secara sistematis dengan pembagian yang sesuai. Misalnya: 

Study Design 
Sample selection 
Assessment (Didetail jenis dan prosedur yang digunakan) 

Statistical Analysis (Wajib ditulis) 



 

 

  

 
 
RESULTS 

Tuliskan secara sistematis. Alur umum yang digunakan umumnya: Descriptive analysis → Bivariate Analysis → 

Multivariat Analysis. Mohon cantumkan tabel yang relevan yang berkaitan dengan hasil analisis. 

 

DISCUSSION 
Dibuat dengan berfokus pada Results. Mohon gunakan referensi yang relevan. Tuliskan keunikan temuan 
riset serta kekurangan riset. 
 
CONCLUSION 
Ditulis dengan singkat dengan merangkum seluruh isi Result.  
 
CONFLICT OF INTEREST 
 
FUNDING 
 
ETHIC APPROVAL (if applicable; Bilamana tidak, ditulis “not applicable”) 
 
AUTHOR CONTRIBUTION 
Dituliskan secara singkat. Dokumen dilampirkan. 
 
REFERENCES 
Gunakan style Vancouver dan disarankan menggunakan reference manager Mendeley. 

 
 
TEMPLATE CASE REPORT 

 

JUDUL ARTIKEL 

Nama Author (mohon menandai corresponding author) 

 

Affiliasi lengkap dari author-author serta email 
*Corresponding author: ….. (mohon dicantumkan selengkap mungkin) 

 

ABSTRACT 

Dibuat dengan sistematis dengan pembagian: Introduction, Methods, Results, dan Conclusion 

Keywords:  
Minimal 3 kata kunci 

 

INTRODUCTION 

Ditulis singkat dan padat. Cantumkan keunikan kasus pada bagian ini dan insight yang didapatkan oleh  

peneliti serta potensi kontribusi kasus ini pada ilmu kedokteran/keperawatan. 

 
 

 



 

 

  

 

 
CASE REPORT 
Ditulis secara sistematis yang meliputi keluhan subjektif pasien, temuan pemeriksaan fisik, temuan 
pemeriksaan penunjang serta bukti diagnosis definitif, terapi selama pasien dirawat, outcome terapi, dan 
follow-up (in hospital atau poliklinis). Cantumkan gambar-gambar atau foto-foto dari pasien atau 
pemeriksaan penunjang yang relevan (setelah mendapatkan persetujuan pasien). 
 
DISCUSSION 
Disusun dengan berfokus pada kasus dan keunikan kasus. Cantumkan argumentasi dari author yang 
didasari oleh bukti-bukti yang relevan.  

 
CONCLUSION 
Ditulis dengan singkat dengan merangkum seluruh isi case report.  
 
CONFLICT OF INTEREST 
 
FUNDING 
Dapat ditulis “Not Applicable”.   
 
ETHIC APPROVAL  
Lampirkan scan inform consent bilamana EC tidak ada dan dituliskan pada bagian ini bahwa inform consent 
telah didapatkan dari pasien sebelum laporan kasus ditulis. 

 
AUTHOR CONTRIBUTION 
Dituliskan secara singkat. Dokumen dilampirkan. 
 
REFERENCES 
Gunakan style Vancouver dan disarankan menggunakan reference manager Mendeley. 

 
 
TEMPLATE LITERATUR REVIEW 

 

JUDUL REVIEW 

Nama Author (mohon menandai corresponding author) 

 

Affiliasi lengkap dari author-author serta email 
*Corresponding author: ….. (mohon dicantumkan selengkap mungkin) 

 

ABSTRACT 

Dibuat dengan style continuous 
Keywords:  
Minimal 3 kata kunci  

dengan analisa yang dikembangkan berdasarkan evidence terkini. 

 



 

 

  

 

 

 

INTRODUCTION 

Ditulis singkat dan padat. Cantumkan sekilas isi dan tujuan review pada paragraf terakhir. 

 

ISI REVIEW 

Kembangkan secara sistematis 
 

CONCLUSION 

Ditulis dengan singkat dengan merangkum seluruh isi review. Mohon cantumkan juga “future consideration” 

dari konsep yang anda sajikan pada isi review. 

 
CONFLICT OF INTEREST 
 
FUNDING 
 
ETHIC APPROVAL (if applicable; Bilamana tidak, ditulis “not applicable”) 
 
AUTHOR CONTRIBUTION 
Dituliskan secara singkat. Dokumen dilampirkan. 
 
REFERENCES 
Gunakan style Vancouver dan disarankan menggunakan reference manager Mendeley. 

 


