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KATA PENGANTAR 
 

 

Dengan Hormat, 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan 

rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan 

pedoman Pengelolaan Jurnal Penelitian dan Pengembangan dengan lancar, tanpa 

adanya suatu halangan apapun.  

 

 Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Pedoman 

Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan 

Pemerintahan DaerahJurnal Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan 

merupakan salah satu tahapan laporan penelitian atau penelaahan terhadap 

karya-karya ilmiah yang ditulis oleh para pakar dalam bidang persoalan yang 

dipelajari dan di review oleh mitra bistari yang prosesinal dibidangnya. 

Penyusunan jurnal ditugaskan kepada tim penyusun sebagai wahana untuk 

menyusun  dan mendokumentasikan laporan penelitian dalam bentuk jurnal 

yang dapat dibaca sebagai bahan referensi dalam mendukung pengambilan 

keputusan dan dapat menjadi wadah komunikasi ilmiah dalam bentuk tertulis. 
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I. IDENTITAS JURNAL 
II.  

No Identitas Keterangan 
1 Nama Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kota 

Pekalongan 
2 Singkatan/Inisial Jurnal Jurnal Litbang 
3 Institusi/Penerbit Pemerintah Kota Pekalongan 
4 ISSN cetak 2085-0689 
 ISSN online 2503-0728 
5 Bahasa Indonesia atau Inggris  
6 Frekuensi Terbit Dua kali setahun 
7 Alamat Penerbit  
 Jalan Kantor Riset Teknologi dan Inovasi Kota 

Pekalongan 
Jln.Mataram No. 1 Pekalongan - 51111 

 Telp./Fax. 0285 4416191 fax : 0285 421094 
8 Email  ristekin@pekalongankota.go.id 
9 Website Ristekin.pekalongankota.go.id 

10 Tahun Pertama Terbit  
 Cetak Tahun 2009 
 Elektronik  Februari 2016 

11 Pengelola Jurnal Kepala Kantor Ristekin Kota Pekalongan 
 Penanggung jawab 

redaksi 
Kepala Kantor Ristekin Kota Pekalongan 

 Pimpinan redaksi Kasubag. Tata Usaha Kantor Ristekin Kota Pekl 
12 Bidang Keilmuan Umum 
13 Ruang Lingkup Mencakup hasil Riset Unggulan dan Tematik serta 

Tulisan ilmiah di lingkungan Pemerintah Kota 
Pekalongan 

14 Sifat artikel/naskah Ilmiah (scientific) 
15 Kontributor/Sponsor 

jurnal 
SKPD, Perguruan Tinggi, Sekolah, Peneliti 
dilingkungan Perintah Kota Pekalongan 

16 Visi dan Misi  
 Visi Meningkatkan tulis ilmiah di lingkungan 

Pemerintah Kota Pekalongan 
 Misi 1) Memasyarakatkan budaya baca dan tulis bagi 

kalangan pegawai dan pekerja informasi di 
lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan 

2) Membangun forum komunikasi ilmiah di 
kalangan para penulis dan pemerhati 
dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan 

17 Sekilas Jurnal  
 Sejarah Jurnal tahun 2009 sd September 2014 

Jurnal Litbang dikelola oleh Bappeda Kota 
Pekalongan dengan nomor ISSN : 2085-
0689 dengan nomor edisi terbit akhir : 
Volume 6 , Nomor 1 Tahun 2013; 



September 2014 
Jurnal Litbang dikelola oleh Kantor 
Ristekin Kota Pekalongan dengan nomor 
ISSN : 2085-0689 dengan nomor edisi 
perdana : Volume 7 , Nomor 1 Tahun 2014; 

September 2015 
Jurnal Litbang dikelola oleh Kantor 
Ristekin Kota Pekalongan dengan nomor 
ISSN : 2085-0689 dengan nomor edisi 
perdana : Volume 8 , Nomor 1 Tahun 2016 
dan Volume 9 Nomor 1; 

Maret 2016 
Rencana dikembangkan dengan Jurnal 
Elektornik dengan alamat : 
jurnal.pekalongankota.go.id 

 Deskripsi jurnal Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kota 
Pekalongan merupakan laporan penelitian atau 
penelaahan terhadap karya-karya ilmiah yang 
ditulis oleh para pakar dalam bidang persoalan 
yang dipelajari. Penyusunan jurnal ditugaskan 
kepada tim penyusun sebagai wahana untuk 
menyusun  dan mendokumentasikan laporan 
penelitian dalam bentuk jurnal yang dapat baca 
sebagai bahan referensi dalam mendukung 
pengambilan keputusan. 

18 Kebijakan Layanan  
 Akses Informasi  Secara umum, seluruh konten artikel jurnal dapat 

diakses secara terbuka, dapat dibaca, dikopi, atau 
di-download secara keseluruhan secara full text 
dan gratis.  

 Pengelolaan naskah 1) Format penulisan naskah/artikel harus 
mengikuti pedoman penulisan Jurnal 
Penelitian dan Pengembangan 

2) Naskah/artikel akan diedit dan didistribusikan 
sesuai dengan pedoman pengelolaan jurnal  

3) Apabila naskah diterima, dewan redaksi akan 
mengkonfirmasi ke penulis secepatnya 
(maksimal 1 minggu) 

4) Apabila ada tindak pidana terkait dengan 
penerbitan jurnal Pusdokinfo, akan diatur 
melalui ketentuan UU No.19 Tahun 2002 
tentang Hak Cipta 

19 Jabatan Dewan Redaksi Struktural dan Fungsional  
20 Susunan Dewan 

Redaksi 
 

 Cetak Terdiri dari: Penanggung Jawab; Pemimpin 
Redaksi; Redaksi Pelaksana/Editor; Reviewer; 
Desain Grafi; dan Sekretariat 



 Elektronik Terdiri dari: Penanggung Jawab; Pemimpin 
Redaksi; Redaksi Pelaksana/Editor; Reviewer; 
Desain Grafi; dan Sekretariat 

21 Sistem Aplikasi Online Journal system ver 2.4 
22 Hak Cipta Naskah/artikel yang sudah diserahkan ke Dewan 

Redaksi Jurnal Penelitian dan Pengembangan 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola 
jurnal, baik hal editing, publikasi, dan 
kepemilikan naskah. Naskah yang dipublikasikan 
hanya untuk kepentingan pendidikan dan 
penelitian, bukan kepentingan bisnis (komersial). 
Apabila menyimpang dari hal tersebut, akan 
dikenakan hukuman dan denda yang sesuai 
dengan ketentuan UU Hak Cipta.  

 
III. KETENTUAN UMUM JURNAL 

1. Naskah merupakan artikel asli dan belum pernah dipublikasikan di jurnal 
manapun; 

2. Sumber naskah/artikel dari hasil penelitian, kajian ilmiah, tinjauan teoritis, 
atau review literatur; 

3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris; 
4. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut: 

a) Judul Artikel  
b) Identitas Penulis  
c) Abstract/Abstrak  
d) Keywords atau kata kunci  
e) Pendahuluan/Latar Belakang 
f) Identifikasi/Rumusan Masalah 
g) Hipotesis Kajian/Penelitian (kalau ada) 
h) Tinjauan Pustaka/Landasan Teori 
i) Metode Kajian/Penelitian 
j) Hasil dan Pembahasan 
k) Penutup/Simpulan 
l) Daftar Pustaka 

5. Naskah dikirim dalam bentuk : 
- Hardcopy  
- softcopy (di ketik dengan pengelah kata format doc. odt atau rtf.)   

6. Pengetikan : 
 Ukuran di kertas A4, dengan margin atau page layout: kiri (3 cm), atas (2 

cm), kanan (2 cm), dan bawah (2 cm), dan dibuat 1 kolom. Jumlah 
halaman naskah/artikel minimal 10 halaman dan maksimal 15 halaman; 

7. Format dan struktur penulisan naskah/artikel harus mengikuti contoh 
aturan Format Penulisan Naskah Jurnal Litbang Kota Pekalongan; 

8. Naskah/artikel yang diterima sepenuhnya menjadi hak dewan redaksi 
untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
 
 



IV. FORMAT PENULISAN JURNAL 
 
1. Judul; ditulis dengan font candara (14), tebal (bold), jarak 1 spasi, dan 

huruf kapital (besar). Apabila pada judul utama terdapat anak judul atau 
judul paralel maka disertakan. Judul harus bermakna jelas, spesifik, 
informatif, dan menggambarkan substansi atau isi tulisan, serta dapat 
menarik orang untuk membaca; 

2. Nama Penulis; ditulis dengan font candara (11), normal (tidak tebal), 
jarak 1 spasi, dan huruf pertama kapital (besar). Nama penulis harus asli 
(tidak disamarkan) tanpa diikuti dengan gelar kesarjanaan. Penulis yang 
lebih dari satu harus dipisahkan dengan tanda koma (,). Untuk 
kepentingan korespondensi penulis utama digaris bawahi; 

3. Institusi dan Korespondensi; ditulis dengan font candara (11), normal 
(tidak tebal), jarak 1 spasi, dan huruf pertama capital (besar). Alamat 
penulis merupakan alamat institusi/lembaga tempat penulis 
bekerja/belajar, terkait dengan kompetensi dan kepakaran institusi 
penulis. Korespondensi berisi satu alamat email penulis utama dan 
digaris bawahi;  

4. Abstract dan Abstrak; ditulis dengan font candara (12), jarak 1 spasi, 
huruf kapital (besar), dan dibuat satu paragraf. Kata abstract dan abstrak 
ditulis tebal (bold), sedangkan isinya normal (tidak tebal) dan maksimal 
400 kata. Abstrak bahasa Inggris ditempatkan terlebih dahulu, kemudian 
diikuti dengan abstrak Indonesia untuk naskah yang ditulis dengan 
bahasa Indonesia, dan sebaliknya. Abstrak berisi tentang permasalahan 
dan alasan pokok, tujuan, metode, dan hasil kajian/penelitian; 

5. Keywords; kata keywords atau kata kunci ditulis dalam bahasa inggris 
menggunakan font candara (11) dan tebal (bold), sedangkan isinya 
normal (tidak tebal) dengan jarak 1 spasi. Cantuman minimal 3  dan 
maksimal 7 keywords. Ditulis dengan huruf pertama kapital pada kata 
istilah dan kata berikutnya huruf kecil; 

6. Pendahuluan/Latar Belakang; kata pendahuluan/latar belakang ditulis 
dengan font candara (12), tebal (bold), dan huruf kapital (besar), 
sedangkan isinya normal (tidak tebal) dengan jarak 1,15 spasi; 

7. Identifikasi/Rumusan Masalah; kata identifikasi/rumusan masalah 
ditulis dengan font candara (12), tebal (bold), dan huruf kapital (besar), 
sedangkan isinya normal (tidak tebal) dengan jarak 1,15 spasi; 

8. Hipotesis Kajian/Penelitian (kalau ada); kata hipotesis kajian/penelitian 
ditulis dengan font candara (12), tebal (bold), dan huruf kapital (besar), 
sedangkan isinya normal (tidak tebal) dengan jarak 1,15 spasi; 

9. Tinjauan Pustaka/Landasan Teori; kata tinjauan pustaka/landasan teori 
ditulis dengan font candara (12), tebal (bold), dan huruf kapital (besar), 
sedangkan isinya normal (tidak tebal) dengan jarak 1,15 spasi; 

10. Metode Kajian/Penelitian; kata metode kajian/penelitian ditulis dengan 
font candara (12), tebal (bold), dan huruf kapital (besar), sedangkan 
isinya normal (tidak tebal) dengan jarak 1,15 spasi; 
 



11. Hasil dan Pembahasan; kata hasil dan pembahasan ditulis dengan font 
candara (12), tebal (bold), dan huruf kapital (besar), sedangkan isinya 
normal (tidak tebal) dengan jarak 1,15 spasi. Isi hasil dan pembahasan 
dapat berupa tinjauan literature, data wawancara, table, gambar, dan 
grafik; 

12. Penutup/Kesimpulan; kata penutup/kesimpulan ditulis dengan font 
candara (12), tebal (bold), dan huruf kapital (besar), sedangkan isinya 
normal (tidak tebal) dengan jarak 1,15 spasi; 

13. Daftar Pustaka; kata daftar pustaka ditulis dengan font candara (12), 
tebal (bold), dan huruf kapital (besar), sedangkan isinya normal (tidak 
tebal) dengan jarak 1 spasi. Seluruh sumber bacaan yang digunakan 
dalam naskah/artikel harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Susunan 
daftar pustaka disusun alphabet berdasarkan huruf pertama nama penulis; 

14. Judul tabel dan gambar; judul tabel atau gambar (grafik, bagan, sketsa, 
foto) di tulis di atas tabel atau gambar, dengan font Candara (11), tebal 
(bold), dengan huruf pertama judul tabel atau gambar kapital (besar) dan 
kata berikutnya kecil (kecuali nama tempat, orang dan lembaga). Judul 
ditulis “berlanjut” sesuai dengan urutan tabel dan gambarnya; 

15. Penulisan Judul dan Sub-Judul; setiap judul bahasan diawali dengan 
angka (1. PENDAHULUAN; 2. RUMUSAN MASALAH; dan 
seterusnya), sedangkan setiap sub-judul diawali dengan angka turunan 
judul bahawan (1.1 Sejarah; 1.2 Perkembangan; dan seterusnya). 
 
 

V. TUGAS DAN TANGGUNG DEWAN REDAKSI 
1. Dewan Redaksi Jurnal Penelitian dan Pengembangan Cetak  

 

No Peran/Jabatan Jumlah Tugas dan Tanggung Jawab 
1 Penanggung 

Jawab 
1 org 1. Bertanggung jawab atas sistem pengelolaan 

administrasi keuangan dan penerbitan  jurnal 
2. Membuat rekomendasi yang berkaitan dengan 

penyebaran peningkatan bahan ilmiah 
3. Mengatur staf dan sekretariat penerbitan dalam 

pengelolaan jurnal 
4. Menetapkan kebijakan dalam hal: a) proses 

penelaahan, evaluasi keputusan mengenai 
publikasi, dan metode peninjauan kembali 
naskah ditolak;  b) identifikasi dan pemilihan 
masalah tema dan suplemen; dan c) mengatasi 
konflik kepentingan dan pengungkapan masalah 
dalam pengelolaan jurnal; 

5. Meninjau dan menyetujui anggaran tahunan 
jurnal, seperti yang diusulkan oleh redaktur 
pelaksana, untuk disetujui oleh komite 
manajemen jurnal 

6. Mewakili dewan redaksi dalam negosiasi 
dengan penerbit 
 

 



2 Pemimpin 
Redaksi/ 
Redaktur 

1 org 1. Memimpin pertemuan tahunan dewan redaksi 
dan komite eksekutif 

2. Mensosialisasikan pedoman dan kebijakan 
publikasi (misalnya, Instruksi untuk penulis, 
Instruksi untuk Mitra Bestari, Pedoman Etika, 
laporan Dewan Redaksi, dan Editorial) 

3. Menentukan kriteria naskah dan menyeleksi 
naskah kriteria untuk bahan penerbitan jurnal  

4. Mengecek kelengkapan isi dan substansi naskah 
5. Mendistribusikan naskah ke mitra bestari dan 

editor untuk proses penelaahan 
6. Menentukan mitra bestari yang akan menelaah 

suatu naskah  
7. Menjadwal penerbitan naskah jurnal 

 
3 Editor/ 

Penyunting 
3 org 1. Melakukan proses peer-review naskah 

2. Menyeleksi naskah yang masuk 
(diterima/ditolak) 

3. Menentukan editor bagian, copy editor, dan 
layout editor (desain grafis) yang tepat untuk 
menangani naskah yang masuk 

4. Membuat isu (jenis kajian, volume, nomor, dan 
tahun) 

5. Menentukan jadwal penerbitan naskah  
6. Mengecek naskah akhir sebelum dicetak 

 
4 

 
Pereview/ 
Mitra Bistari/ 
Profesional 
Reader 
 

 
5org 

 
1. Mereview dan mengoreksi seluruh isi dan 

susbtansi naskah 
2. Memberi saran, komentar, dan rekomendasi 

terhadapkan perbaikan isi naskah 

5 Desain Grafis 2org 1. Menyusun template dan me-layout naskah 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

2. Melakukan penyuntingan naskah (pra-cetak) 
sesuai dengan format standar jurnal  

3. Merapikan halaman naskah (margin, kolom, dan 
nomor halaman) 
 

6 Sekretariat 7org 1. Mengirimkan pemberitahuan kepada penulis 
bahwa naskah akan diproses/ditolak  

2. Memasukkan/mengentri naskah yang masuk ke 
database jurnal 

3. Mencetak lembar disposisi penerbitan jurnal 
4. Mengarsipkah  naskah jurnal yang telah 

diterbitkan  
 
 
 
 
 
 



VI. PENULISAN KUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA 
1. Penulisan Kutipan 

Kutipan adalah gagasan atau pemikiran penulis lain yang dijadikan 
sumber bacaan atau referensi dalam tulisan naskah/artikel yang dimuat di 
Jurnal Pusdokinfo.  Kutipan yang digunakan untuk sumber referensi 
Jurnal Penelitian dan Pengembangan adalah kutipan langsung dan 
kutipan tidak langsung. Contoh penulisan kutipan Jurnal Pusdokinfo, 
sebagai berikut: 
a) Kutipan Langsung 

Putu (2008) mengatakan bahwa “akses adalah bagian layanan terpadu 
dalam database komputer yang dimanfaatkan oleh pengguna 
perpustakaan untuk memanfaatakan sumber daya informasi”. 
Atau 
Gerstberger dan Allen (1968) dalam Fidel dan Green (2004) 
mengatakan bahwa “aksesibilitas informasi memiliki keterkaitan 
dengan biaya penggunaan sumber informasi, seperti biaya upaya  
psikologis dan fisik. Untuk menilai upaya psikologis, penyedia jasa 
melakukan pengukuran kemudahan dalam penggunaan sumber 
informasi. Sedangkan penilaian upaya fisik, diukur dari aksesibilitas”. 
Atau 
Membaca adalah kegiatan interaksi antara pembaca dengan penulis 
yang kehadirannya diwakili oleh teks (Sumitro, dkk, 2011). 

b) Kutipan Tidak Langsung 
Putu (2008) menjelaskan bahwa akses merupakan bagian dari sebuah 
layanan yang terpadu melalui database komputer untuk 
mempermudah pengguna perpustakaan dalam memanfaatkan sumber 
daya informasi. 
Atau 
 

Aksesibilitas sumber-sumber informasi memiliki keterkaitan dengan 
biaya penggunaan sumber informasi tertentu, yaitu biaya upaya  
psikologis dan fisik. Untuk menilai upaya psikologis, penyedia jasa 
mengukurnya dari kemudahan penggunaan sumber informasi, dan 
untuk menilai upaya fisik, diukur dari aksesibilitas (Gerstberger dan 
Allen, 1968, dalam Fidel dan Green, 2004). 
Atau Membaca merupakan kegiatan interaksi antara pembaca dengan 
penulis yang melalui teks (Sumitro, dkk, 2011). 
 

2) Penulisan Daftar Pustaka 
Untuk menjaga konsistensi penulisan sumber kutipan naskah/artikel, 
Dewan Redaksi telah menetapkan bahwa susunan penulisan daftar 
pustaka Jurnal Penelitian dan Pengembanganmenggunakan format 
American Psycological Association (APA).  
Contoh: 
 
 



No Sumber 
Koleksi 

Daftar Pustaka 

1 Buku Nama penulis (tidak dibalik) (.) Tahun (.) Judul 
(ditulis tegak) (.) Kota Terbit (:) Penerbit. 
--- 
Putu Laxman Pendit. (2008). Perpustakaan digital 
dari A sampai Z. Jakarta: Cita Karyakarsa Mandiri. 

2 Artikel 
Jurnal/ 
Majalah 

Nama penulis (tidak dibalik) (.) Tahun (.) Judul 
(ditulis tegak) (.) Nama Jurnal (ditulis italic) (,) Vol 
(.) No (.) (,) Halaman. 
--- 
Hock-Hai Teo, dkk. (2003). Evaluating information 
accessibility and community adaptivity features for 
sustaining virtual learning communities. Human-
Computer Studies, Vol.2, No.3: 671–697. 

3 Makalah 
Seminar/ 
Prosiding 

Nama penulis/Tim (tidak dibalik) (.) Tahun (.) Judul 
(ditulis tegak) (.) Materi Seminar (,), Tempat (,) 
Tanggal. 
--- 
I Know Reseach Group (2013). Manajemen 
penerbitan jurnal ilmiah dengan sistem IOJS. Materi 
Sosialisasi dan Pelatihan “Pengelolaan Jurnal Ilmiah 
Elektronik Menggunakan Aplikasi Open Journal 
System dan Jurnal Online LIPI, Banjarmasin, 25-27 
Juni 2013.   

4 Internet Nama penulis (tidak dibalik) (.) Tahun (.) Judul 
(ditulis tegak) (.) Sumber URL [Tanggal Akses] 
--- 
Joan M. Reitz. (2013) Online dictionary for library 
and information science (ODLIS). http://www.abc-
clio.com/ODLIS [diakses 4 Juli 2013]. 

5 Paten Penemu (tidak dibalik) (.) Tahun (.) Judul Paten (,) 
Nomor (.) Kota Terbit (:) Institusi.  
--- 
Sutiyono. (2004). Mesin perontok biji jagung, 
Nomor: IND1234111. Jakarta: Dirjan HAKI-
Kemenkumham. 

6 Laporan 
Penelitian 

Nama penulis (tidak dibalik) (.) Tahun (.) Judul 
(ditulis tegak) [jenis laporan] (.) Kota Terbit (:) 
Penerbit. 
--- 
Wahid Nashihuddin. (2009). Pengelolaan koleksi 
digital menurut Undang-Undang Hak Cipta: studi 
analisis di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta [skripsi]. Yogyakarta: UIN Sunan 
Kalijaga. 

http://www.abc-clio.com/ODLIS
http://www.abc-clio.com/ODLIS


 
 
 

7 Koran/surat 
kabar 

Nama penulis (tidak dibalik) (.) Tahun (.) Judul 
(ditulis tegak) (.) Nama Koran/Surat Kabar (,) Hari 
(,) Tanggal (:)  Halaman. 
--- 
Anto Alam. (2013). Perpustakaan tempat belajar 
sepanjang hayat. Media Indonesia, Kamis, 7 
Oktober: 1 

 

VII. PROSES PENGELOLAAN NASKAH/ARTIKEL 
Dewan Redaksi Jurnal Penelitian dan Pengembangan telah menetapkan 
prosedur pengelolaan naskah/artikel sebagai berikut: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII.KEBIJAKAN DAN KETENTUAN REVIEWER/MITRA BESTARI/ 
PROFESIONAL READER 

 
Kebijakan peer-review ini mencakup kebijakan review naskah/artikel, 
ketentuan dan tahapan review, formulir penilaian review, serta persyaratan 
menjadi reviewer/mitra bestari. 
1. Kebijakan Reviewer/Mitra Bestari/ Profesional Reader 

Reviewer hanya menerima naskah/artikel yang diberikan oleh Pemimpin 
Redaksi/Editor Bagian sesuai dengan kompetensi dan pengetahuan 
reviewer dalam bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang 
disertai dengan surat permohonan tertulis dari Dewan redaksi. Metode 
yang digunakakan Single Blind; 

2. Ketentuan Mitra Bestari ( Profesional Reader/ Reviewer) 
Reviewer perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  
a) Topik tulisan naskah/artikel 
b) Format dan sistematika penulisan naskah/artikel 
c) Gaya dan bahasa penulisan naskah (sesuai kaidah Penggunaan Bahasa 

indonesia yang baik dan benar) 
d) Kesesuaian  judul dengan isi naskah 
e) Keaslian naskah/artikel yang direview 

3. Tahapan Mitra Bestari ( Profesional Reader/ Reviewer) 
a) Reviewer menerima naskah dari Pemimpin Redaksi atau Editor 

Bagian Naskah yang disertai dengan surat permohonan tertulis dari 
Dewan redaksi 

b) Reviewer mengoreksi dan menelaah seluruh konten naskah sesuai 
dengan minat dan keahliannya 

c) Reviewer menyerahkan naskah hasil review paling lama 1 bulan atau 
5 minggu dari tanggal penyerahan naskah 

d) Naskah hasil review diserahkan ke pemimpin redaksi atau editor 
bagian lengkap dengan saran, kritik, dan rekomendasi perbaikan isi 
dan substansi naskah 

4. Persyaratan menjadi Mitra Bestari ( Profesional Reader/ Reviewer) 
a) Reviewer Jurnal Penelitian dan Pengembanganharus memiliki 

kompetensi dan pemahaman yang matang tentang ilmu perpustakaan, 
dokumentasi, dan informasi 

b) Pendidikan minimal calon reviewer yaitu S2-Ilmu Perpustakaan atau 
ilmu lain yang berhubungan dengan ilmu dokumentasi dan informasi 

c) Reviewer menyetujui dan menandatangani surat pernyataan kesediaan 
menjadi Mitra Bestari Jurnal Penelitian dan Pengembangan sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Redaksi 

d) Reviewer memahami tentang penulisan karya ilmiah bidang 
kepustakawanan 

e) Reviewer bekerja secara profesional terhadap perbaikan dan 
penyempurnaan isi dan substansi naskah 

 
 



5. Formulir Penilaian Review (Bagi review/ Profesional Reader) 

No Ketentuan 

Penilaian 

Baik Ku-

rang 

Buruk 

1 Topik tulisan naskah/artikel    

 a) Ketertarikan reviewer dengan judul  naskah    

 b) Kesesuaian judul dengan topik/bidang ilmu Jurnal    

2 Format dan sistematika penulisan    

 a) Format tampilan paragraf pada setiap halaman 

naskah 

   

 a) Susunan tabulasi kalimat atau paragraf pada judul 

dan subjudul 

   

 b) Runtutan sistematika penulisan naskah    

3 Gaya dan bahasa penulisan    

 a) Gaya selingkung penulisan naskah (sumber 

kutipan penulis) 

   

 b) Susunan bahasa penulisan naskah (kalimat 

langsung/tidak langsung) 

   

 c) Kesuaian kutipan dengan sumber bahan 

bacaan/daftar pustaka 

   

 d) Keterkaitan antar-kalimat dari satu paragraf ke 

peragraf lain 

   

 e) Konsistensi bahasa naskah yang digunakan    

4 Kesesuaian judul dengan isi naskah    

 a) Susunan judul naskah (subjek, predikat, objek, 

dan keterangan) 

   

 b) Kelengkapan isi abstrak (tujuan, metode, hasil 

kajian). Apabila ada permasalahan pokon dan 

rekomendasi dapat dicantumkan di abstrak 

   

 c) Cantuman kata kunci atau keyword abstrak    

 d) Kesesuaian isi dengan judul naskah     

5 Keaslian naskah/artikel     

 a) Kemutakhiran informasi IPTEK (isu terbaru) dari 

isi naskah 

   

 b) Keaslian naskah dari penulis    

6 Catatan-Catatan: 

 

7 Saran/Kritik: 

 

8 Rekomendasi perbaikan: 

 

 

 



VIII. JADWAL DISTRIBUSI DAN PENERBITAN NASKAH 
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan  terbitan satu kali 
dalam setahun dengan waktu penerbitan Bulan Desember  
 

 

IX. INSTRUKSI PENGEDITAN NASKAH 
1) Instruksi Copy Edit 

a. Menerima naskah hasil perbaikan dari editor bagian setelah direview 
oleh mitra bestari dan diperbaiki oleh penulis; 

b. Mengunduh naskah hasil review dari Editor Bagian; 
c. Mengecek isi dan tata bahasa naskah; 
d. Mengunggah naskah hasil copy edit awal dan mengirimnya ke editor 

bagian;  
e. Memberitahu penulis hasil copyedit awal. 

2) Instruksi Layout Naskah 
a. Menerima naskah dari copy editor setelah di cek oleh editor bagian; 
b. Mengunduh naskah untuk layout edit yang dikirim oleh editor bagian;  
c. Meng-layout tampilan naskah sesuai dengan pedoman penampilan 

naskah Jurnal Pusdokinfo; 
d. Mengunggah naskah hasil layout edit dengan format galley (naskah 

pra-cetak). 
Untuk mengecek kesesuaian sumber kutipan artikel, perlu 
memperhatikan intruksi layout untuk pencantuman sumber referensi atau 
daftar pustaka, sbb: 
- Daftar pustaka dalam naskah harus memuat minimal 5 sumber primer 

(buku dan jurnal) dan minimal 4 sumber sekunder (laporan penelitian, 
prosiding, surat kabar, makalah seminar) 

- Penulisan daftar pustaka atau kutipan sesuai pedoman American 
Psycological Association (APA) 

3) Instruksi Profing 
a. Proofreader bertanggung jawab terhadap finalisasi naskah; 
b. Proofreader mengecek dan mengoreksi naskah galley yang sudah 

disetujui editor bagian dan penulis. 
 
 

NO TAHAPAN
BULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Persiapan Admin istrasi

2 Terima naskah

3 Seleksi naskah

4 Review naskah

5 Editing naskah

6 Layou t naskah

7 Penerbitan  ju rna l

8 Publikasi ju rnal



X. INFORMASI PENGAKSES JURNAL ELEKTRONIK 
1. Kebijakan Pengunaan Online Jurnal System 

a). Kebijakan Jurnal Litbang Kota Pekalongan berpedoman pada : 
1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 

Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam 
Negeri Dan Pemerintahan Daerah; 

2. Surat Edaran Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan 
Kementerian Riset dan Teknologi nomor 193/E/SE/XII/2015 
perihal surat edaran akreditasi jurnal ilmiah, dalam pengelolaan 
akan dilakukan secara bertahap dengan roadmap: 
1.  Inisiasi sistem ( 2016) 

   - Persiapan dan uji kelayakan infrastruktur sistem  
   - Inventaris dokumen kebijakan  
   - Penguatan Kelembagan Jurnal   
   - Uji coba online jurnal menuju elektronik jurnal  
  2.  Installasi sistem (2017) 

 -  Peningkatan Pengelolaan Online Jurnal Sistem 
 -  online jurnal menuju akreditasi elektronik jurnal  
3.  Implementasi Sistem (2018) 

- Penguatan kapasitas majemen pengelolaan  Online Jurnal 
Sistem 

-  Implementasi Online Jurnal Sistem menuju akreditasi; 
b). Penguatan Sistem Aplikasi Jurnal Elektronik Jurnal Kota 

Pekalongan,  dengan alamat URL : http ://www.  
jurnal.pekalongankota.go.id akan ditetapkan dengan dokumen 
kebijakan; 

2. Informasi Pembaca 
a) Bagi pembaca jurnal elekronik Litbang Kota Pekalongan dapat 

mengakses konten jurnal secara full text dan gratis sesuai kebijakan 
yang berlaku; 

b) Konten jurnal hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 
pendidikan dan penelitian. Apabila pembaca melakukan tindakan 
pelanggaran, selain dari yang ketentuan redaksi, redaksi jurnal 
Litbang Kota Pekalongan tidak bertanggung jawab dengan urusan 
pidana atas pelanggaran yang dilakukan pembaca; 

c) Demi penyempurnaan system jurnal dan peningkatan kualitas dan 
kuantitas isi jurnal, pembaca dipersilakan memberikan kritik dan 
saran secara tertulis, yang dikirimkan kepada Editor Jurnal Penelitian 
dan Pengembangandi email: ristekin@pekalongankota.go.id 

3. Informasi Penulis 
a) Kontributor naskah atau penulis berasal dari kalangan pustakawan, 

pekerja informasi, dan dokumentalis di lembaga pemerintah atau 
swasta; 

b) Naskah yang dikirim harus naskah original dan belum pernah 
dipublikasikan di jurnal lain. Pedoman penulisan naskah/artikel 



silakan baca petunjuknya di informasi Jurnal Litbang Kota 
Pekalongan 

c) Bagi penulis belum terdaftar sebagai pengguna jurnal ini, 
dipersilakan mendaftar terlebih dahulu, agar identitas atau biodata 
penulis dapat diketahui oleh Dewan Redaksi; 

d) Pengiriman naskah/artikel ditujukan kepada Editor Jurnal Litbang di 
email: ristekin@pekalongankota.go.id 

3. Informasi Pustakawan 
a) Redaksi Jurnal Penelitian dan Pengembangan mendorong 

pustakawan dan pekerja informasi/dokumentalis di lembaga 
pemerintah dan swasta untuk berkontribusi tulisan/naskah ke jurnal 
ini; 

b) Pustakawan pengelola jurnal ilmiah online bidang kepustakawaan 
dengan system OJS dapat mengusulkan system interopabilitas 
database ke jurnal ini. 

XI. DAFTAR ISTILAH 
 Judul adalah karakter, kata, frase, atau kalimat yang terdapat pada 

majalah/jurnal dan merupakan sebutan untuk terbitan tersebut 
 Volume adalah nomor yang diberikan pada satu seri majalah/jurnal untuk 

jangka waktu tertentu (sifat berlanjut) 
 Nomor adalah nomor urut yang diberikan untuk setiap majalah/jurnal 

dalam satu volume (sifat ter-ulang-kan untuk volume berikutnya) 
 Waktu terbit adalah tahun dan bulan saat majalah/jurnal diterbitkan 
 ISSN (International Serial Standard Number) adalah identifikasi unik 

untuk terbitan berseri tertentu atau sumber daya intelektual lain dalam 
media cetak/elektronik yang dikeluarkan oleh International Serial Data 
System (ISDS) Paris 

 Penanggung jawab adalah organisasi atau perorangan yang bertanggung 
jawab atas isi, distribusi, dan/atau penerbitan majalah /jurnal tersebut 

 Penerbit adalah nama organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab 
atas penerbitan majalah/jurnal (harus memiliki alamat  jelas) 

 Suplemen adalah terbitan yang merupakan bagian/tambahan 
majalah/jurnal yang diterbitkan secara terpisah 

 Judul sirahan (running title) adalah informasi bibliografi yang dicetak 
berulang-ulang pada halaman teks/artikel 

 
DAFTAR PUSTAKA 
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Pedoman Penelitian 

Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan 
Daerah; 

2. Surat Edaran Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset 
dan Teknologi 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); 

mailto:ristekin@pekalongankota.go.id


CONTOH FORMAT PENULISAN NASKAH/ARTIKEL  
JURNAL LITBANG KOTA PEKALONGAN 

 
1. COVER JURNAL 
 

 Depan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Belakang 
 

 
 

Catatan 
- Desain menyesuaikan masukan dari kebijakan yang di sepakati dewan 
redaksi  
 
 
 
 
 



2. HALAMAN JUDUL 
 

ISSN 2085 - 0689 
Vol. . . , No. . .  Tahun 2016 

 

 

JURNAL LITBANG 

KOTA PEKALONGAN 

 

 
Jurnal Litbang Kota Pekalongan diterbitkan setiap satu tahun sekali pada Bulan Desember. 
Jurnal Litbang Kota Pekalongan menerima kontribusi tulisan yang berkaitan dengan 
pembangunan daerah baik yang berupa  artikel ilmiah, laporan penelitian pengembangan, 
atau artikel konseptual lainnya.  
 
 

JURNAL LITBANG KOTA PEKALONGAN 
 

Diterbitkan oleh : 
 

KANTOR RISET, TEKNOLOGI DAN INOVASI KOTA PEKALONGAN 
Jl. Mataram No I Pekalongan; Telp. (0285) 4416191 pst 153  

Email : ristekin@pekalongankota.go.id ; 
Homepage : www.pekalongankota.go.id 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



2.  Gaya Selingkung 

GUIDELINES FOR TYPESETTING MANUSCRIPTS 

USING WORPROCESSING1 

FIRST AUTHOR2 

University Department, University Name, Address, 

City, State ZIP/Zone, Country3 

firstauthor_id@domain_name4 

http://<webaddress> 

SECOND AUTHOR 

Group, Laboratory, Address, 

City, State ZIP/Zone, Country 

secondauthor_id@domain_name 

http://<webaddress> 

This template is designed for all publications of TMRF Kolhapur. The abstract should summarize the 

context, content and conclusions of the paper in less than 150 words. It should not contain any reference 

citations or displayed equations. Typeset the abstract in 8 pt roman with baselineskip of 10 pt, making 

an indentation of 18 pt on the left and right margins. 

Keywords: Keyword1; keyword2; keyword3. 

The Main Text 

Authors are encouraged to have their contribution checked for grammar. Abbreviations are 

allowed but should be spelt out in full when first used. Integers ten and below are to be spelt 

out. Italicize foreign language phrases (e.g. Latin, French). 

The text is to be typeset in 10 pt roman, single spaced with baselineskip of 13 pt. Text area 

is 5 inches in width and the height is 8 inches (including running head). Final pagination and 

insertion of running titles will be done by the publisher. Upon acceptance, authors are 

required to submit their data source file including postscript files for figures. 

Major Headings 

Major headings should be typeset in boldface with the first letter of important words 

capitalized. 

Sub-headings 
Sub-headings should be typeset in boldface italic and capitalize the first letter of the first word 

only. Section number to be in boldface roman. 

                                                           
1  For the title, try not to use more than 3 lines. Typeset the title in 10 pt Times Roman, uppercase and boldface. 

2  Typeset names in 8 pt Times Roman, uppercase. Use the footnote to indicate the present or 

permanent address of the author. 

3  State completely without abbreviations, the affiliation and mailing address, including country. Typeset in 8 pt Times Italic. 

4  Typeset author e-mail address in single line. 



3.1.1.  Sub-subheadings 

Typeset sub-subheadings in medium face italic and capitalize the first letter of the first word 

only. Section numbers to be in roman. 

 Numbering and spacing 

Sections, sub-sections and sub-subsections are numbered in Arabic. Use double spacing 

before all section headings, and single spacing after section headings. Flush left all paragraphs 

that follow after section headings. 

Lists of items 

List may be presented with each item marked by bullets and numbers. 
 

Bulleted items 

item one 

item two 

item three. 

 

Numbered items 

item one 

item two 

item three. 

The order of subdivisions of items in bullet and numbered lists may be presented as 

follows:  
 

Bulleted items 

First item in the first level 

Second item in the first level 

First item in the second level 

Second item in the second level 

First item in the third level 

Second item in the third level 

Third item in the second level 

Fourth item in the second level 

Third item in the first level  

Fourth item in the first level 



Numbered items 

(1) First item in the first level  

(2) Second item in the first level 

(i) First item in the second level  

(ii) Second item in the second level 

i. First item in the third level  

ii. Second item in the third level 

(ii) Third item in the second level  

(iii) Fourth item in the second level 

(2) Third item in the first level 

(3) Fourth item in the first level 

Equations 

Displayed equations should be numbered consecutively, with the number set flush right and 

enclosed in parentheses. The equation numbers should be consecutive within the contribution 

 
( , )

lim i
t

N i t
q

t
 . (1) 

Equations should be referred to in abbreviated form, e.g. “Eq. (1)”. In multiple-line 

equations, the number should be given on the last line. 

Displayed equations are to be centered on the page width. Standard English letters like x 

are to appear as x (italicized) in the text if they are used as mathematical symbols. Punctuation 

marks are used at the end of equations as if they appeared directly in the text. 

Theorem Style 

Theorem 4.1.  Theorems, lemmas, etc. are set on a separate paragraph, with extra 1 line 

space above and below. They are to be numbered consecutively within the contribution. 

 

Lemma 4.2.  Theorems, lemmas, etc. are set on a separate paragraph, with extra 1 line space 

above and below. They are to be numbered consecutively within the contribution. 

Proof.  Proofs should end with □ 

Figures, Tables and Photographs 

Figures are to be inserted in the text nearest their first reference. Figure placements can be 

either top or bottom. Original india ink drawings of glossy prints are preferred. Please send 

one set of originals with copies. If the author requires the publisher to reduce the figures, 

ensure that the figures (including letterings and numbers) are large enough to be clearly seen 

after reduction. If photographs are to be used, only black and white ones are acceptable. 



Figures are to be sequentially numbered in Arabic numerals. The caption must be placed 

below the figure. Typeset in 8 pt Times Roman with baselineskip of 10 pt. Long captions are 

to be justified by the “page-width”'.Use double spacing between a caption and the text that 

follows immediately, e.g. Fig. 1. 

Previously published material must be accompanied by written permission from the author 

and publisher. 

Tables 

Tables should be inserted in the text as close to the point of reference as possible. Some space 

should be left above and below the table, e.g. Table 1. 

Table 1.  The planning and control components. 

Format 
symbol 

Description 

d, i for a integer value 
o for an octal number 
u for an unsigned integer 
X, x for a hexadecimal number 
f for a floating point number 
E, e for a number in exponential notation 
G, g for a exponential or floating notation 

whichever suits best. 
c for a character data 
s for a string data 

Tables should be numbered sequentially in the text in Arabic numerals. Captions are to be 
centralized above the tables. Typeset tables and captions in 8 pt Times Roman with 
baselineskip of 10 pt. Long captions are to be justified by the “table-width”. 

If tables need to extend over to a second page, the continuation of the table should be 
preceded by a caption, e.g., “Table 1 (Continued)”. Notes to tables are placed below the final 
row of the table and should be flushleft. Footnotes in tables should be indicated by superscript 
lowercase letters and placed beneath the table. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Running Heads 

Please provide a shortened runninghead (not more than eight words) for the title of your 
paper. This will appear on the top right-hand side of your paper. 
 

Footnotes 

Footnotes should be numbered sequentially in superscript lowercase Roman letters.a 
 

Acknowledgments 

This section should come before the References. Funding information may also be included 
here. 
 

 AppendiX A Appendix 

Appendices should be used only when absolutely necessary. They should come after the 
References. If there is more than one appendix, number them alphabetically. Number 
displayed equations occurring in the Appendix in this way, e.g. (A.1), (A.2), etc. 

 
(1) (0)

1 2 2 2 ... m m mx x u u u       A
    

 (A.1) 

References 

The references section should be labeled “References” and should appear at the end of the 
paper. Authors should follow a consistent format for the reference entries. For journal names, 
use the standard abbreviations. An sample format is given in the following page: 
 

Citations in Text 

Since the references are unnumbered, citations to them in the text must identify them by 
authors’ names and year of publication. References should be cited in text in square brackets 
by giving the last name of the author and the date of publication, e.g. [Chakrabarti (2000)]. A 
comma should be present before the date.  For papers by two authors, the last names are 
joined by “and”. Papers by three and more authors should be cited by  giving the last name of 
the first author followed by et al. and the date (note that et al. is in italics and that a period 
follows the abbreviation al.). 
 

Reference List 

Reference entries should be ordered alphabetically, starting with the last name of the first 
author, followed by the first author’s initial(s), and so on for each additional author. For 
papers with more than three authors, the last name and initials of the first author only should 
be listed, followed by a comma and et al. Multiple entries for one author or one group of 
authors should be ordered chronologically, and multiple entries for the same year (including 
references with three authors that may be cited in the text as “et al.”) should be distinguished 
by appending sequential lowercase letters to the year; e.g. Sunde and Karp (2001a); Sunde 
and Karp (2001b). 
 

 

 

 

                                                           
a  Footnotes should be typeset in 8 pt Times Roman at the bottom of the page. 
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