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  Pekalongan,  22 April 2016 
      

Nomor  : 071 /0181 
Lampiran : 2 (dua) bendel 
Perihal : Permohonan Naskah Jurnal Penelitian 

Kepada  

Yth .  

 T e r l a m p i r   

 
Bahwa dalam rangka penerbitan Jurnal Penelitian dan Pengembangan tahun 2016 

ISSN :  2503-0728 (media online), 2085-0689 (media cetak) bersama ini kami sampaikan 

beberapa hal sebagai berikut : 

 

1. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Kantor Ristekin Kota Pekalongan akan 

menerbitkan Jurnal Penelitian dan Pengembangan dengan tema ilmu pengetahuan, 

teknologi dan  inovasi di Kota Pekalongan. Penyusunan jurnal penelitian untuk 

terbitan :  Volume 10 dan volume 11 tahun 2016 ; 

2. Penyusunan jurnal litbang berpedoman pada  

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17  Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan 

Daerah; 

b. Surat Edaran Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan 

Teknologi nomor 193/E/SE/XII/2015 perihal Surat Edaran Akreditasi Jurnal 

Ilmiah; 

c. Pedoman Penampilan Majalah Ilmiah Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat 

Dokumentasi dan Informasi Ilmiah – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(PDII-LIPI); 

 

 Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon partisipasinya untuk mengirimkan 

naskah jurnal dari hasil penelitian yang pernah dilaksanakan di Perguruan Tinggi untuk 

dipublikasikan dalam Jurnal Litbang Kota Pekalongan ke Dewan Redaksi Jurnal Litbang 

Kota Pekalongan, Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi Kota Pekalongan, Jl. Mataram 

Nomor 1 Pekalongan – 51111, sesuai dengan pedoman terlampir paling lambat 30 Mei 

2016 dalam format : Hardcopy : 1 bendel, Softcopy : 1 keping CD; 

 

Demikian  untuk menjadikan perhatian. Atas perhatian dan kerjasamanya 

disampaikan terima kasih.- 

 

KEPALA KANTOR RISET, TEKNOLOGI  
DAN INOVASI KOTA PEKALONGAN 

 
 
 

SLAMET BUDIYANTO, S.KM, M.Kes 
Pembina 

NIP.: 19710118 199303 1 005 
 
 

Tembusan : disampaikan kepada yth 
1. Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan (sebagai laporan); 
2. Arsip.- 
 

 
 



Lampiran I 
Nomor    : 071/0181 
Tanggal : 22 April 2016 

 
 

Kepada Yth. 

1. Rektor Universitas Pekalongan; 

2. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pekalongan; 

3. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhamadyah Pekalongan; 

4. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika (STMIK) Widya Pratama Pekalongan; 

5. Direktur Politeknik Pusmanu Pekalongan; 

6. Direktur Politeknik Kesehatan Semarang di Pekalongan ; 

7. Direktur Akademi Komunitas Negeri Pekalongan; 

8. Direktur Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan; 

9. . . . . . . . . . . . . . . . . ..  



Lampiran II Surat  
Nomor  : 071/0181 
Tanggal  : 22 April 2016 

 
PEDOMAN PENULISAN  

Jurnal Penelitian dan Pengembangan dengan tema ilmu pengetahuan, teknologi dan  inovasi di Kota 
Pekalongan. Penyusunan jurnal penelitian untuk terbit Volume 10 dan volume 11 tahun 2016. Jurnal 
Litbang Kota Pekalongan menerima naskah dalam bentuk hasil penelitian dan pengembangan atau 
tulisan ilmiah/artikel konseptual lain dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. 
 
Dalam penyusunan dan penerbitan Jurnal penelitian dan pengembangan  berpedoman pada : 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17  Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan 
Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah; 

2. Surat Edaran Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi 
Republik Indonesia nomor 193/E/SE/XII/2015 perihal Surat Edaran Akreditasi Jurnal Ilmiah; 

3. Pedoman Penampilan Majalah Ilmiah Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Dokumentasi dan 
Informasi Ilmiah – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII-LIPI); 

 

1. Pengiriman  

Naskah untuk publikasi di Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan dapat berupa 
artikel hasil Penelitian dan artitel ulas balik (review/mini review). Naskah belum pernah di 
publikasikan pada majalah/jurnal lain. Penulisan dapat disampaikan dalam bahasa indonesia 
maupun bahasa inggris. Naskah yang di tulis dalam bahasa inggris harus di konsultasikan dan di 
perbaiki oleh ahli bahasa inggris.  

Naskah yang formatnya tidak sesuai dengan pedoman penulisan Jurnal Penelitian dan 
Pengembangan yang di tulis tidak sesuai dengan kaidah bahasa indonesia atau bahasa inggris akan 
ditolak dan editor tidak berkewajiban untuk mengembalikan naskah yang bersangkutan. Penulis 
diminta untuk mengirimkan satu eksemplar naskah asli (hardcopy) beserta dokumen (Softcopy) 
didalam CD (compact disc) dan diketik dengan program Pengolah Kata 

Kirimkan naskah dan CD kepada :  
 
DEWAN REDAKSI JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KOTA PEKALONGAN  
Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi Kota Pekalongan  
Jl. Mataram No. 1 Pekalongan  
Telp : 0285 4116191 email : ristekin@pekalongankota.go.id  

Pengiriman naskah harus disertai dengan surat resmi dari penulis penanggungjawab/korespondensi 
(corresponding author) yang dilengkapi dengan jelas nama penulis korespondensi, alamat lengkap 
untuk surat- menyurat, nomor telepon dan faks serta alamat email jika memiliki. Penulis 
korespondensi bertanggungjawab atas isi naskah dan legalitas pengiriman naskah yang 
bersangkutan. Naskah harus diketahui dan disetujui oleh seluruh anggota penulis. 

2. Format / Sistematika 

1) Judul  
2) Nama Penulis  
3) Instansi/Lembaga Penulis  
4) Abstrak dan Kata Kunci 
5) Pendahuluan  

Berisi latar belakang, tujuan penelitian dan sekilas ulasan tentang penelitian sejenis yang sudah 
dilakukan, yang dituliskan dalam bentuk paragraf- paragraf, bukan dalam bentuk sub bab.  

6) Metode Penelitian 
7) Hasil dan Pembahasan  

Bagian ini memuat data, analisis data, dan interpretasi terhadap hasil. Jika dilihat dari proporsi 
tulisan, bagian ini harusnya mengambil proporsi terbanyak bias mencapai 50% atau lebih.  

8) Kesimpulan  
Simpulan dan saran dapat dibuat dalam sub bagian yang terpisah. Keimpulan menjawab tujuan, 
berarti menyatakan hasil penelitian secara ringkas.  

9) Daftar Pustaka  
 

 

 



 

Catatan : 

Umum. Seluruh bagian dari naskah termasuk judul tabel dan gambar, catatan kaki tabel, legenda 
gambar dan Daftar Pustaka diketik dua spasi pada kertas HVS ukuran A4, batas atas-bawah dan 
samping masing-masing 2,5cm. Pengetikan dilakukan dengan menggunakan huruf bertipe Times 
New Roman berukuran 12 point dengan spasi ganda dan tidak bolak-balik. Gambar dan tabel dari 
publikasi sebelumnya dapat dicantumkan apabila mendapat persetujuan dari penulisnya. Setiap 
halaman diberi nomor secara berurutan termasuk halaman tabel/bagan/ grafik/gambar/foto pada 
akhir naskah. Ulas balik, komunikasi singkat, dan ulasan ditulis sebagai naskah sinambung tanpa 
subjudul Bahan dan Metode, Hasil, dan Pembahasan. Komunikasi singkat dan ulasan ditulis paling 
banyak 12 halaman (termasuk gambar dan tabel), sedangkan hasil penelitian dan ulas balik ditulis 
12-15 halaman, termasuk gambar dan tabel. Format naskah jurnal dibuat dalam format 2 (dua) 
kolom. Susunan naskah hasil Penelitian sebagai berikut : 

Judul. Pada halaman judul ditulis judul artikel singkat dan informatif dan mampu menerangkan isi 
tulisan, nama setiap penulis (tanpa gelar), nama dan alamat institusi bagi masing-masing penulis, 
dan catatan kaki yang berisikan tentang terhadap siapa korespondensi harus ditujukan dalam bahasa 
Indonesia, diikuti judul dalam bahasa Inggris dan jika ditulis dalam bahasa Inggris tuliskan judul 
dalam bahasa Inggris saja.  

Abstrak. Abstrak hanya ditulis dalam satu bahasa yaitu bahasa Inggris dengan judul “Abstract”, 
paling banyak terdiri atas 250 kata dalam satu paragraf, diketik pada lembar kertas terpisah dengan 
spasi tunggal. Abstrak berisi ringkasan pokok bahasan lengkap dari keseluruhan naskah 
(Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil, Kesimpulan) tanpa harus memberikan keterangan 
terperinci dari setiap bab. Hindari penggunaan singkatan. Kata kunci dengan judul “ Key Words” 
(maksimum 6 kata) ditulis dalam bahasa Inggris di dalam parantesis di bawah abstrak.  

Pendahuluan. Berisi penjelasan latar belakang/problematik yang dikaji dan tujuan penelitian 
dilakukan. Gunakan pustaka yang benar-benar mendukung latar belakang yang diungkapkan. 
Sebaiknya tidak mengutip hasil-hasil penelitian terdahulu yang tidak dipubikasikan. Nama 
organisme (Indonesia/daerah) yang tidak umum harus diikuti dengan nama ilmiahnya pada 
pengungkapan pertama kali.  

Bahan dan Metoda. Berisi informasi teknis dan uraikan secara lengkap jika metode yang 
digunakan merupakan metoda baru. Untuk metode yang sudah umum digunakan, cukup dengan 
menyebutkan pustaka yang diacu.  

Hasil. Berisi pengungkapan hasil-hasil penelitian saja, yang dapat disajikan dalam bentuk tubuh 
tulisan, tabel/bagan/grafik/gambar/foto disertai keterangan yang jelas dan informatif. Keterangan 
gambar ditulis dibawah gambar, sedangkan keterangan tabel ditulis diatas tabel  

Pembahasan. Berisi interprestasi hasil-hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang 
dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang pernah dipublikasikan.  

Keimpulan. Nyatakan simpulan atas hasil dan pembahasan secara singkat, padat, serta tanpa nomor 
urut.  

Daftar Pustaka. Daftar Pustaka ditulis memakai sistem nama dan disusun secara abjad. Acuan 
pustaka dalam teks ditulis dengan model nama dan tahun yang diletakkan dibelakang kata-kata, 
ungkapan atau kalimat yang diacu. Acuan yang ditulis dalam teks harus ada dalam daftar pustaka 
yang diacu dan sebaliknya bila ada dalam daftar pustaka juga harus ada dalam teks. Kata-kata, 
ungkapan atau kalimat yang ada dalam teks tanpa sumber acuan dapat dianggap sebagai pendapat 
penulis dan bila ternyata sebenarnya mengacu dari pustaka lain, dapat dianggap plagiat.  

 

 

Demikian Pedoman ini disusun agar penyusunan nahkah jurnal Penelitian memenuhi kaidah-kaidah 
penulisan jurnal ilmiah sesuai dengan pedoman yang berlaku.- 

 

             
        Pekalongan, 22 April 2016 

 
KEPALA KANTOR RISET, TEKNOLOGI  

DAN INOVASI KOTA PEKALONGAN 
 
 
 

SLAMET BUDIYANTO, S.KM, M.Kes 
Pembina 

NIP.: 19710118 199303 1 005 

 




