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Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan merupakan
salah satu output yang dihasilkan oleh pemerintah kota Pekalongan dalam bentuk kumpulan
hasil laporan penelitian atau karya ilmiah yang ditulis oleh para pakar di bidangnya dan telah
di review oleh mitra bestari yang juga profesional dibidangnya. Penerbitan jurnal ini telah
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tertulis.
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IDENTITAS JURNAL

I.

Identitas jurnal merupakan rangkaian ciri-ciri, tanda-tanda, jati diri, baik fisik maupun
non-fisik yang melekat pada jurnal yang dimaksud. Identitas jurnal yang tersebut dapat dilihat
pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Identitas Jurnal Litbang Pemkot Pekalongan
No
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10
11
12
13
14

15

Identitas
Nama Jurnal
Singkatan/Inisial
Jurnal
Institusi/Penerbit
ISSN cetak
ISSN elektronik
Bahasa
Frekuensi Terbit
Alamat Penerbit
Jalan

Keterangan
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan
Jurnal Litbang
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Pekalongan
2085-0689
2503-0728
Indonesia atau Inggris
Dua kali setahun

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Pekalongan
Jln. Sriwijaya No. 44 Pekalongan - 51111
Telp./Fax.
0285-423223 Fax : 0285-423223
Email
bappeda@pekalongankota.go.id
Website
bappeda.pekalongankota.go.id
Tahun Pertama Terbit
Cetak
Tahun 2009
Elektronik
Februari 2016
Pengelola Jurnal
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Pekalongan
Penanggung jawab Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
redaksi
Pengembangan Daerah Kota Pekalongan
Pimpinan Redaksi Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program
Bidang Keilmuan Umum menuju spesifik
Ruang Lingkup
Mencakup hasil Riset Unggulan dan Tematik serta Tulisan Ilmiah di
Kota Pekalongan
Sifat
Ilmiah (scientific)
artikel/naskah
Kontributor/Spons SKPD, Perguruan Tinggi, Sekolah, dan Peneliti di lingkungan Kota
or jurnal
Pekalongan
Visi dan Misi
Visi
Meningkatkan kuantitas dan kualitas tulisan ilmiah di Kota
Pekalongan
Misi
1) Memasyarakatkan budaya baca dan tulis bagi pegawai dan pekerja
informasi di Kota Pekalongan
2) Membangun forum komunikasi ilmiah di kalangan para penulis
dan pemerhati di Kota Pekalongan
3) Menjadikan jurnal ilmiah terakreditasi nasional di lingungan Kota
Pekalongan
Riwayat Jurnal
Sejarah Penerbitan 2009-2014
Jurnal
(2009- Jurnal Litbang sejak terbit pertama kali tahun 2009 hingga 2014
2016)
dikelola oleh Bappeda Kota Pekalongan namun belum didaftarkan
1

16 Deskripsi jurnal

ISSN-nya. Mulai edisi penerbitan Volume 6, Nomor 1 tahun 2013
telah memperoleh ISSN dengan nomor 2085-0689.
2015-2016
Jurnal Litbang dikelola oleh Kantor Ristekin Kota Pekalongan dengan
nomor ISSN yang sama (2085-0689) sejak edisi penerbitan Volume
7, Nomor 1 tahun 2014 (September) hingga Volume 9, Nomor 1
tahun 2016;
Maret 2016
Jurnal Litbang dikelola oleh Kantor Ristekin Kota Pekalongan versi
online (daring) dan sudah didaftarkan ISSN elektroniknya dengan
nomor
2503-0728
dengan
alamat
websitenya
http://jurnal.pekalongankota.go.id
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan berisikan
artikel ilmiah hasil penelitian atau kajian yang ditulis oleh para
pakar di bidangnya. Penyusunan jurnal ditugaskan kepada dewan
redaksi sebagai wadah ilmiah untuk komunikasi para pakar,
mendistribusikan, dan mendokumentasikan artikel ilmiahnya ke
dalam bentuk jurnal ilmiah, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai
bahan referensi dalam mendukung pengambilan keputusan.

17 Kebijakan Layanan
Akses Informasi
Secara umum, seluruh konten artikel jurnal dapat diakses secara
terbuka, dapat dibaca, dikopi, atau di-download secara keseluruhan
(full text) dan gratis.
Pengelolaan
1) Format penulisan naskah/artikel harus mengikuti pedoman
naskah
penulisan Jurnal Penelitian dan Pengembangan
2) Naskah/artikel akan direview dan di distribusikan sesuai dengan
pedoman pengelolaan jurnal
3) Apabila naskah diterima, dewan redaksi akan menginformasikan
ke penulis secepat nya (maksimal 1 minggu)
Faktor risiko
Apabila ada tindak pidana terkait dengan penerbitan jurnal ini, akan
diatur melalui ketentuan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
18 Jabatan
Dewan Struktural dan Fungsional
Redaksi
19 Susunan Dewan Redaksi
Cetak
Terdiri dari: Penanggung Jawab; Pemimpin Redaksi; Redaksi
Pelaksana/ Editor; Reviewer; Disain Grafis; dan Sekretariat
Elektronik
Terdiri dari: Penanggung Jawab; Pemimpin Redaksi; Redaksi
Pelaksana/ Editor; Editor Bagian(Section Editor); Reviewer; Disain
Grafis (Layout Editor); dan Sekretariat (Proofreader)
20 Sistem Aplikasi
Online Journal system ver 2.4 jo ver 3
21 Hak Cipta
1. Naskah/artikel yang sudah diserahkan ke Dewan Redaksi Jurnal
Penelitian dan Pengembangan ini sepenuhnya menjadi tanggung
jawab dan hak milik pengelola jurnal, baik yang terkait dengan
masalah editing hingga publikasi, maupun tentang kepemilikan
naskah.
2. Naskah yang dipublikasikan hanya untuk kepentingan pendidik-an
dan penelitian, bukan kepentingan bisnis (komersial). Apabila
menyimpang dari hal tersebut, akan dikenakan hukuman dan denda
yang sesuai dengan ketentuan UU Hak Cipta.
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II. KETENTUAN UMUM JURNAL
Naskah merupakan artikel asli (original), belum atau sudah pernah dikirimkan ke
penerbit lain, tidak sedang dalam proses review di penerbit lain, dan belum pernah
dipublikasikan di penerbit manapun;
Sumber naskah/artikel berasal dari hasil penelitian, kajian ilmiah, tinjauan teoritis,
atau literature review;
Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan ejaan yang telah
disempurnakan (EYD) dan atau dalam bahasa Inggris. Naskah dikirimkan dalam bentuk
softcopy (diketik dengan pengolah kata format doc atau docx) melalui sistem OJS.
Penulis harus mendaftar terlebih dahulu dalam sistem tersebut untuk memperoleh ID dan
password sebelum proses upload naskah dimulai. Naskah diketik diatas kertas berukuran
A4 dengan margin atau page layout: kiri (3 cm), atas (2 cm), kanan (2 cm), bawah (2
cm), dan dibuat 1 kolom. Jumlah halaman naskah/artikel minimal 15 halaman dan
maksimal 20 halaman, diketik 1,15 spasi dengan menggunakan font Times New Roman
dengan mengikuti contoh aturan Format Penulisan Naskah Jurnal Litbang Kota
Pekalongan; Besarnya file maksimal 1 MB.
Abstrak naskah harus ringkas, jelas, tepat, berdiri sendiri (bukan merupakan copy
paste dari salah satu atau beberapa paragraf yang ada di batang tubuh naskah), dan
bersifat objektif. Abstrak naskah dan kata kunci (keywords) ditulis dalam dua (2) Bahasa,
yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia
maka abstract dan keywords (dalam Bahasa Inggris) harus didahulukan penempatannya
baru kemudian diikuti dengan abstrak dan kata kunci (dalam Bahasa Indonesia),
demikian pula sebaliknya. Kata kunci dibuat dengan menggunakan thesaurus sesuai
dengan bidang ilmu penulis sebagai vocabulary control.
III. FORMAT PENULISAN NASKAH JURNAL
Naskah ditulis dengan font “Times New Roman” dengan ukuran masing-masing judul
atau sub-judul yang telah ditetapkan dan mengikuti Sistematika Karya Tulis Ilmiah
(SKTI) serta diketik dengan format .doc atau docx. Sistematika penulisan naskah jurnal
yang sesuai dengan SKTI yang dimaksud, terdiri atas:
1. Judul
1.1 a) Nama penulis
b) Afiliasi penulis
c) Korespondensi penulis
1.2 a) Abstract dan Abstrak
b) Keywords atau kata kunci
2. Pendahuluan
2.1 Identifikasi/Rumusan Masalah
2.2 Hipotesis Kajian/Penelitian (kalau ada)
3. Tinjauan Pustaka/Landasan Teori
4. Metode Penelitian/ Kajian
5. Hasil dan Pembahasan
6. Kesimpulan dan Saran
7. Ucapan Terima Kasih
8. Daftar Pustaka
1. Judul; ukuran font 14, tebal (bold), jarak judul 1 spasi, dan huruf kapital (besar)
semua. Apabila pada judul utama terdapat sub-judul (anak judul atau judul parallel)
maka harus ditulis dengan huruf besar pada setiap awal kata kecuali kata sambung.
3

Penulisan Judul harus bermakna jelas, spesifik, informatif, dan menggambarkan
substansi atau isi tulisan;
2. Nama Penulis; ukuran font 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
(,). Seluruh nama penulis yang berkontribusi terhadap isi naskah harus dicantumkan.
3. Afiliasi; ukuran font 11, normal (tidak tebal), jarak 1 spasi, dan huruf pertama kapital
(besar). Alamat afiliasi (institusi/lembaga) merupakan tempat dimana penulis
bekerja/belajar dan harus ditulis lengkap hingga nomor kontaknya.
4. Korespondensi; alamat email penulis harus ditulis dengan sebutan “korespondensi”
yang berisi satu atau lebih alamat email dari penulis yang berbeda. Untuk
kepentingan korespondensi, penulis utama diberi tanda *; ukuran font 11.
5. Abstract dan Abstrak; abstrak berisi tentang permasalahan dan alasan pokok, tujuan,
metode, dan hasil kajian/penelitian yang ditulis sebelum “Pendahuluan” dengan font
11, jarak 1 spasi, dan dibuat satu paragraph serta rata kiri kanan. Kata abstract dan
abstrak ditulis tebal (bold), sedangkan isinya normal (tidak tebal) dan maksimal 250
kata.
6. Keywords; keywords ditulis dalam bahasa inggris (Bahasa Indonesia = kata kunci)
dengan font 11 dan huruf tebal (bold), sedangkan isi kata kuncinya normal (tidak
tebal) dengan jarak 1 spasi. Keywords atau kata kunci terdiri dari 3-7 kata dan ditulis
dengan huruf kapital hanya pada huruf pertama kata kunci yang dimaksud, sedangkan
kata kunci selanjutnya huruf kecil;
7. Pendahuluan; kata pendahuluan ditulis dengan huruf kapital (besar) semua, font 12,
huruf tebal (bold), sedangkan isinya normal (tidak tebal);
8. Identifikasi/Rumusan Masalah; kata identifikasi/rumusan masalah ditulis dengan
font 12, huruf tebal (bold), dan huruf kapital (besar) di tiap awal kata kecuali kata
sambung, sedangkan isinya normal (tidak tebal);
9. Hipotesis Kajian/Penelitian (kalau ada); kata hipotesis kajian/penelitian ditulis
dengan font 12, huruf tebal (bold), dan huruf kapital (besar) di tiap awal kata kecuali
kata sambung, sedangkan isinya normal (tidak tebal);
10. Tinjauan Pustaka/Landasan Teori; kata tinjauan pustaka/landasan teori ditulis
dengan font 12, huruf tebal (bold), dan huruf kapital (besar) semua, sedangkan isinya
normal (tidak tebal);
11. Metode Kajian/Penelitian; kata metode kajian/penelitian ditulis dengan font 12,
huruf tebal (bold), dan huruf kapital (besar) semua, sedangkan isinya normal (tidak
tebal);
12. Hasil dan Pembahasan; kata hasil dan pembahasan ditulis dengan font 12, huruf
tebal (bold), dan huruf kapital (besar) semua, sedangkan isinya normal (tidak tebal).
Isi hasil dan pembahasan dapat berupa tinjauan literature, data wawancara, table,
gambar, dan grafik;
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13. Penutup/Kesimpulan; kata penutup/kesimpulan ditulis dengan font 12, huruf tebal
(bold), dan huruf kapital (besar) semua, sedangkan isinya normal (tidak tebal);
14. Daftar Pustaka; kata daftar pustaka ditulis dengan font 12, huruf 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 sesuai alphabet berdasarkan
huruf pertama nama penulis. Penulisan daftar pustaka menggunakan APA style;
15. Judul tabel dan gambar; judul tabel di tulis di atas tabel, sedangkan judul gambar
(grafik, bagan, sketsa, foto) di tulis di bawah gambar dengan font 11, tidak huruf tebal
(bold). Judul table ditulis dengan huruf besar setiap huruf pertama judul tabel kecuali
tanda penghubung, sedangkan untuk judul gambar huruf pertama kapital (besar) dan
kata berikutnya kecil (kecuali nama tempat, orang dan lembaga). Judul ditulis
“berlanjut” sesuai dengan urutan tabel dan gambarnya.
16. Urutan Penulisan Judul dan Sub-Judul; setiap judul bahasan diawali dengan angka
arab (1. PENDAHULUAN; 2.TINJAUAN PUSTAKA; dan seterusnya), sedangkan
setiap sub-judul diawali dengan angka turunan judul bahasan (1.1 Sejarah; 1.2
Perkembangan; dan seterusnya).
IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN REDAKSI
4.1 Versi 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 Standard Operating Procedures (SOP) penerbitan jurnal
tercetak
3. Membuat rekomendasi yang berkaitan dengan penyebaran peningkat
an bahan ilmiah
4. Mengatur staf dan sekretariat penerbitan dalam pengelolaan jurnal
5. Menetapkan kebijakan dalam hal: a) proses penelaahan, evaluasi
keputusan mengenai publikasi, dan metode peninjauan kembali
naskah tertolak; b) identifikasi dan penentuan tema publikasi; dan c)
mengatasi konflik kepentingan dan pengungkapan masalah dalam
pengelolaan jurnal
6. Meninjau dan menyetujui anggaran tahunan pengelolaan jurnal,
sebagaimana yang telah diusulkan oleh redaktur pelaksana, untuk
kemudian disetujui oleh komite manajemen jurnal
7. Mewakili dewan redaksi untuk negosiasi dengan penerbit

2

Pemimpin Redaksi/
Redaktur

1 org

1. Memimpin pertemuan 4 bulanan 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

5

3

Editor/ Penyunting

3 org

1. Melakukan proses peer-review naskah
2. Menyeleksi naskah yang masuk (diterima/ditolak)
3. Menentukan section editor, 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
Bestari/Professional
Reader

5 org

1. Mereview dan mengoreksi seluruh isi dan susbtansi naskah
2. Memberi saran, komentar, dan rekomendasi terhadap perbaikan isi
naskah

5

Desain Grafis

2 org

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

7 org

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. Mengarsip naskah jurnal yang telah diterbitkan

4.2 Versi Elektronik
No

Peran/Jabatan

Jumlah

Tugas dan Tanggung Jawab

1

Penanggung
Jawab/ Person in
Charge of
Publication

1 org

1. Bertanggung jawab atas sistem pengelolaan administrasi keuangan dan
penerbitan jurnal elektronik
2. Membuat Standard Operational Procedure (SOP) penerbitan jurnal
elektronik
3. Membuat rekomendasi yang berkaitan dengan penyebaran peningkat
an bahan ilmiah
4. Mengatur staf dan sekretariat penerbitan dalam pengelolaan jurnal
5. Menetapkan kebijakan dalam hal: a) proses penelaahan, evaluasi
keputusan mengenai publikasi, dan metode peninjauan kembali naskah
tertolak; b) mengatasi konflik kepentingan dan pengungkap an
masalah dalam pengelolaan jurnal
6. Meninjau dan menyetujui anggaran tahunan pengelolaan jurnal,
sebagaimana yang telah diusulkan oleh redaktur pelaksana, untuk
kemudian disetujui oleh komite manajemen jurnal

2

Pemimpin
Redaksi/
Redaktur/Chief
Editor

1 org

1. Memimpin pertemuan 4 bulanan 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. Mengidentifikasi dan menentukan tema publikasi sesuai dengan misi
dan visi jurnal
4. Menyeleksi naskah yang diterima melalui sistem untuk bahan penerbitan jurnal
5. Mengecek kelengkapan isi dan substansi naskah sesuai dengan gaya
selingkung jurnal
6. Mendistribusikan naskah terseleksi ke masing-masing anggota
managing editor untuk proses penelaahan konten sesuai keahliannya
7. Menjadwal penerbitan naskah jurnal

6

3

Redaksi
Pelaksana/
Managing Editor

3 org

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Menelaah konten naskah terseleksi
Mengedit atau menyunting isi naskah
Memutuskan naskah yang diterima/ditolak (first screening)
Meneruskan naskah teredit ke copy editor dan right editor
Menentukan reviewer (mitra bestari) untuk menelaah lebih lanjut
naskah teredit melalui proses peer-review
Membuat isu penerbitan (jenis kajian, volume, nomor, dan tahun)
Menentukan jadwal penerbitan naskah
Mengecek naskah akhir sebelum diterbitkan
Mengarsipkan naskah yang tidak diterbitkan

4

Editor Tata
Bahasa/ Copy
Editor

2 org

1. Menyunting naskah terseleksi, memperbaiki dan memeriksanya sesuai
dengan kaidah EYD yang berlaku, termasuk kesalahan penulisan
(gambar/ilustrasi/data/fakta), kesalahan bahasa (ejaan, tanda baca,
penawaran, dsb), dan konsistensi dalam penulisan yang dirasakan dapat
mengganggu kelancaran, kebijakan dan ketepatan naskah
2. Mewakili kepentingan penulis, penerbit, dan pembaca, sehingga karya
penulis menjadi maksimal, publikasi lebih cepat diterbitkan, pembaca
tertarik untuk membaca dan merasa puas.

5

Editor Hak Cipta/
Right Editor

1 org

1. Memerika naskah terkait dengan hak cipta atau plagiarism
2. Membuat isu terkait claim hak cipta, plagiarism, perubahan judul
jurnal, perubahan ISSN, riwayat jurnal, akreditasi jurnal, dan hal-hal
lain yang terkait dengan hak cipta jurnal yang dikelola.

6

Editor Bagian/
Section Editor

2 org

1. Mengunggah dan meneruskan naskah teredit ke reviewer yang telah
ditunjuk dengan metode double blind review (menghilangkan nama
penulis, afiliasi dan alamat emailnya)
2. Memilih formulir review yang sesuai dengan kategori naskah
3. Memilih jadwal penerbitan untuk naskah
4. data hasil review dan rekomendasi reviewer
5. Memilih keputusan editor
6. Memberitahu keputusan editor kepada penulis
7. Mengunggah naskah yang perlu di revisi
8. Mengunggah naskah untuk tahap editing
9. Menunjuk layout editor dan copy editor serta penulis dan proof-reader
untuk melakukan proofreading
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Mitra Bestari/
Professional
Reader/ Reviewer

5 org

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Disain Grafis
(Layout Editor)

1 org

1. Menyusun template
2. Mengunduh naskah untuk proses layoutedit naskah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
3. Mengunggah naskah hasil layoutedit dan naskah dengan format gallery
yang ditentukan
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Sekretariat
(Proofreader)

1 org

1. Mengelola naskah yang diterima dalam sistem/database jurnal,
termasuk mengentri data naskah
2. Mencetak naskah atau mengirimkan softcopy penerbitan jurnal,
mendistribusikannya ke penulis, dan mengevaluasi hasilnya
3. Mengarsip naskah jurnal yang telah diterbitkan

Menyetujui/tidak untuk mereview naskah
Mengunduh naskah yang akan direview
Mereview dan mengoreksi seluruh isi dan susbtansi naskah
Menginput data hasil review di formulir review
Mengunggah naskah hasil review
Memberi dan mengirimkan saran, komentar, dan rekomendasi hasil
review
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V. PENULISAN KUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA
5.1 Penulisan Kutipan
Kutipan adalah sumber baca atau referensi dari hasil gagasan atau pemikiran orang
lain yang dimuat dalam naskah/artikel yang ditulis. Kutipan yang digunakan sebagai
sumber referensi di Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan ini ada 2, yaitu
kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Contoh penulisan kutipan di Jurnal Litbang,
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).
5.2 Penulisan Daftar Pustaka
Penulisan daftar pustaka dalam sebuah naskah harus konsisten. Oleh sebab itu Dewan
Redaksi Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan telah menetapkan bahwa
penulisan daftar pustaka dalam jurnal ini menggunakan format American Psycological
Association (APA).
Contoh:
No Sumber Koleksi
1 Buku

2

Artikel Jurnal/

Daftar Pustaka
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.
Nama penulis (tidak dibalik) (.) Tahun (.) Judul (ditulis tegak) (.)
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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.
Makalah Seminar/ Nama penulis/Tim (tidak dibalik) (.) Tahun (.) Judul (ditulis tegak) (.)
Prosiding
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.
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].
Paten
Penemu (tidak dibalik) (.) Tahun (.) Judul Paten (,) Nomor (.) Kota
Terbit (:) Institusi.
--Sutiyono. (2004). Mesin perontok biji jagung, Nomor: IND1234111.
Jakarta: Dirjan HAKI-Kemenkumham.
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.
Majalah

3

4

5

6

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

VI. PROSES PENGELOLAAN NASKAH/ ARTIKEL
Dewan Redaksi Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan telah
menetapkan prosedur pengelolaan (SOP) naskah/artikel sebagai berikut:
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Selesai

Gambar 1. SOP pengelolaan naskah/ artikel Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kota
Pekalongan
VII. KEBIJAKAN
DAN
KETENTUAN
PROFESSIONAL READER

REVIEWER/

MITRA

BESTARI/

Kebijakan peer-review ini mencakup kebijakan review naskah/artikel, ketentuan dan
tahapan review, formulir penilaian review, serta persyaratan menjadi reviewer/ mitra
bestari.
7.1 Kebijakan Reviewer/Mitra Bestari/ Professional Reader
Reviewer hanya menerima naskah/ artikel yang diberikan oleh Pemimpin Redaksi/
Editor Bagian sesuai dengan kompetensi dan pengetahuan reviewer dalam bidang
tertentu yang disertai dengan surat permohonan tertulis dari Dewan redaksi. Metode
yang digunakakan Double Blind;
7.2 Ketentuan Mitra Bestari ( Professional Reader/ Reviewer)
Reviewer perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a) Topik atau tema tulisan naskah/artikel yang telah ditetapkan dewan redaksi
b) Format dan sistematika penulisan naskah/artikel
c) Gaya dan bahasa penulisan naskah (sesuai kaidah Penggunaan Bahasa Indonesia
yang baik dan benar/EYD)
d) Kesesuaian judul dengan isi naskah
e) Keaslian naskah/artikel yang direview
7.3 Tahapan Proses Review
a) Reviewer menerima naskah dari Pemimpin Redaksi atau Editor Bagian Naskah
yang disertai dengan surat permohonan tertulis dari Dewan redaksi
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b) Reviewer mengoreksi dan menelaah seluruh konten naskah sesuai dengan minat
dan keahliannya
c) Reviewer menyerahkan/ mengupload 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 dengan
saran, kritik, dan rekomendasi perbaikan isi dan substansi naskah
7.4 Persyaratan menjadi Mitra Bestari ( Professional Reader/ Reviewer)
a) Reviewer Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan harus memiliki
kompetensi dan pemahaman yang matang tentang ilmu yang akan di review
b) Calon reviewer minimal berpendidikan master degree di bidangnya
c) Reviewer menyetujui dan menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi
Mitra Bestari Jurnal Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan oleh Dewan Redaksi
d) Reviewer memahami tentang penulisan karya ilmiah dengan baik
e) Reviewer bekerja secara profesional terhadap perbaikan dan penyempurnaan isi
dan substansi naskah
7.5 Formulir Penilaian Review (Bagi Reviewer/ Professional Reader)
Penilaian
N
Ketentuan
o
Baik Kurang 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 sub-judul
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) Kesesuaian 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 pokok 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 2 (dua) kali dalam
setahun dengan waktu penerbitan bulan April (Jan-Jun) dan September (Jul-Des) 2017.
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Gambar 2. Jadwal distribusi dan penerbitan

IX. INSTRUKSI PENGEDITAN NASKAH
9.1 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.
9.2 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. Me-layout tampilan naskah sesuai dengan pedoman penampilan naskah Jurnal;
d. Mengunggah naskah hasil layout edit dengan format galley (naskah pra-cetak).
Untuk mengecek kesesuaian sumber kutipan artikel, perlu memperhatikan instruksi
layout untuk pencantuman sumber referensi atau daftar pustaka, sbb:
a) Daftar pustaka dalam naskah harus memuat minimal 10 sumber artikel primer,
baik yang berasal dari jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, prosiding, tesis,
disertasi, dan sejenisnya.
b) Penulisan daftar pustaka atau kutipan sesuai pedoman American Psycological
Association (APA)
9.3 Instruksi Proofing
a. Proofreader bertanggung jawab terhadap finalisasi naskah;
b. Proofreader mengecek dan mengoreksi naskah galley yang sudah disetujui editor
bagian dan penulis.
X. INFORMASI PENGAKSES JURNAL ELEKTRONIK
10.1 Kebijakan Pengunaan Online Journal System
Kebijakan Jurnal Litbang Kota Pekalongan 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 nomor 193/E/SE/XII/2015 perihal Surat Edaran Akreditasi Jurnal
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Ilmiah, yang dalam pengelolaannya akan dilakukan secara bertahap dengan
Roadmap:
1) Inisiasi sistem ( 2016)
a) Persiapan dan uji kelayakan infrastruktur sistem
b) Inventarisasi dokumen kebijakan
c) Penguatan Kelembagan Jurnal
d) Uji coba online jurnal menuju elektronik jurnal
2) Installasi sistem (2017)
a) Peningkatan Pengelolaan Online Journal System
b) Online jurnal menuju akreditasi elektronik jurnal
3) Implementasi Sistem (2018)
a) Penguatan kapasitas majemen pengelolaan Online Journal System
b) Implementasi Online Journal System menuju akreditasi
Penguatan Sistem Aplikasi Jurnal Elektronik untuk Jurnal Litbang Kota
Pekalongan, dengan alamat URL http://jurnal.pekalongankota.go.id akan ditetap
kan dengan dokumen kebijakan.
10.2 Informasi Pembaca
a) 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
ketentuan redaksional, dewan redaksi jurnal Litbang Kota Pekalongan tidak
bertanggung jawab dengan urusan pidana atas pelanggaran yang dilakukan
pembaca;
c) Demi penyempurnaan sistem jurnal dan peningkatan kualitas dan kuantitas isi
jurnal, pembaca dipersilakan memberikan kritik dan saran secara tertulis, yang
dikirimkan kepada Editor Jurnal Penelitian dan Pengembangan melalui email:
bappeda@pekalongankota.go.id
10.3 Informasi Penulis
a) Kontributor naskah atau penulis berasal dari kalangan ilmuwan baik mahasiswa,
peneliti, dan pemerhati ilmu pengetahuan (masih aktif bekerja atau yang sudah
tidak aktif bekerja (pensiun) di suatu lembaga pemerintah atau swasta);
b) Naskah yang dikirim harus original dan belum pernah dipublikasikan di jurnal
lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pedoman penulisan naskah/artikel dapat
dibaca di bagian informasi Jurnal Litbang Kota Pekalongan
c) Bagi penulis yang belum terdaftar sebagai pengguna jurnal ini, dipersilakan
mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan ID dan password sehingga
identitas atau biodata penulis dapat diketahui oleh Dewan Redaksi;
d) Pengiriman naskah/artikel ditujukan kepada Editor Jurnal Litbang melalui
email: bappeda@pekalongankota.go.id
XI. DAFTAR ISTILAH
1. Judul adalah karakter, kata, frase, atau kalimat yang terdapat pada jurnal dan
merupakan sebutan untuk terbitan tersebut
2. Volume adalah nomor yang diberikan pada satu seri majalah/jurnal untuk jangka
waktu tertentu (sifat berlanjut)
3. Nomor adalah nomor urut yang diberikan untuk setiap majalah/jurnal dalam satu
volume (sifat ter-ulang-kan untuk volume berikutnya)
4. Waktu terbit adalah tahun dan bulan saat jurnal diterbitkan
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5. ISSN (International Standard Serial 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
6. Penanggung jawab adalah organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab atas isi,
distribusi, dan/atau penerbitan jurnal tersebut
7. Penerbit adalah nama organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab atas
penerbitan jurnal (harus memiliki alamat jelas)
8. Suplemen adalah terbitan yang merupakan bagian/tambahan majalah/jurnal yang
diterbitkan secara terpisah
9. Judul sirahan (running title) adalah informasi bibliografi yang dicetak berulang-ulang
pada halaman teks/artikel
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan
Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
Surat Edaran Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi
nomor 193/E/SE/XII/2015 perihal Surat Edaran Akreditasi Jurnal Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah. 2014.
Pedoman Penampilan Majalah Ilmiah Indonesia.
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LAMPIRAN
1. Cover Jurnal (Bagian Depan)
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2. Cover Jurnal (Bagian Belakang)

CATATAN


Desain dapat disesuaikan berdasarkan kebijakan yang telah disepakati oleh dewan
redaksi
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3. Halaman Judul Jurnal Litbang Kota Pekalongan

ISSN 2085-0689 (media cetak)
ISSN 2503-0728 (media online)

JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA PEKALONGAN
Volume 12 Tahun 2017

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan berisi artikel ilmiah
dari hasil penelitian atau penelaahan terhadap karya-karya ilmiah yang ditulis oleh
para pakar dibidangnya.
Pengelolaan jurnal ini dilakukan oleh Dewan Redaksi yang telah ditunjuk
sesuai dengan bidang kepakarannya masing-masing. Jurnal Litbang Kota
Pekalongan berfungsi sebagai wahana untuk saling sharing informasi antar pakar
dan dalam rangka pendokumentasian hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan
oleh para ilmuwan (scientists) di lingkungan Kota Pekalongan. Diharapkan jurnal
ini dapat dipakai sebagai bahan referensi dan masukan bagi para pembuat
kebijakan dan pengambil keputusan untuk pengembangan penelitian kedepan
melalui penciptaan berbagai inovasi baru atas dasar permasalahan yang ada di
lingkungan kota pekalongan.

Diterbitkan Oleh:

Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Pekalongan
Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan 51111 Telp./Fax (0285) 423223
Website: http://bappeda.pekalongankota.go.id/
Jurnal Online: http://jurnal.pekalongankota.go.id/
Email: bappeda@pekalongankota.go.id
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4. Templete Panduan Penulis (Gaya Selingkung Jurnal)

JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PEKALONGAN
Tri Margono1*dan Nur Slamet2
1

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Jl. Jend. Gatot Subroto No.10, Jakarta, 12710. Telp. +6221-5722465; +6221-5251063. Fax: +62215733467
2
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan
JL. Sriwijaya No. 44 Pekalongan, Jawa Tengah, 51111 Telp. +62285-423223. Fax: +62285-423223

Korespondensi: tri_margono@yahoo.com1*, ns.nurslamet@gmail.com2

ABSTRACT
This document explains how to prepare a paper for submission to the Journal of Research and
Development of Pekalongan City. It also includes the instruction for submission and some other
information. This document should be used as a template for MS-Word (English or Indonesian
format). The deadline of the submission of the full paper in a specific period will be announced soon.
Please submit the paper to trimargono07@gmail.com. The full paper is limited to maximum twenty
(20) pages, 1,15 spaces, A4-pages or six (6) A4-pages for short communication and 1 MB in a file
size. The title is in bold capital letters and centered at the top of the first page. It must be followed by
the author(s) name(s) and the affiliation(s) or organization(s). Leave one blank line between the title
and the name of the author(s). When several authors wrote a paper, the name of the main author should
be underlined. The name of each one’s organization should be easily distinguished. Type a summary of
your abstract in less than 12 lines (250 words) in English and Bahasa Indonesia, followed by the
keyword up to 3 words in English.
Keywords: Communication of technical information,
management, Research report (up to 3 words)

Communication

models,

Institution

ABSTRAK
Dokumen ini menjelaskan tentang bagaimana mempersiapkan naskah karya tulis ilmiah untuk
dikirimkan ke Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan. Selain itu dijelaskan juga
tentang instruksi untuk pengumpulan naskah dan beberapa informasi lainnya. Naskah yang akan
dikumpulkan diketik dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dengan format MS-Word. Batas
pengumpulan naskah pada periode tertentu akan diumumkan segera. Silahkan kirimkan naskah Anda
ke alamat: trimargono07@gmail.com. Batas halaman untuk karya tulis ilmiah lengkap (full paper)
adalah 20 halaman diketik 1,15 spasi dengan ukuran kertas A4 atau 6 halaman untuk komunikasi
singkat (short communication) dengan maksimal ukuran file adalah 1 MB. Judul naskah harus diketik
dengan huruf besar dan berada pada tengah halaman paling atas. Setelah judul, harus diikuti dengan
nama pengarang dan afiliasi atau organisasinya. Beri satu spasi (line kosong) antara judul dengan
pengarang. Jika lebih dari satu pengarang yang menulis, maka nama pengarang utama harus digaris
bawahi. Nama dari setiap pengarang lainnya harus dapat dibedakan dengan mudah. Ketiklah ringkasan
abstrak Anda kurang dari 12 baris (250 kata) dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, diikuti
dengan pemberian kata kunci lebih dari 3 kata dalam bahasa Inggris.
Kata Kunci: Komunikasi teknik informasi, Model komunikasi, Pengelolaan lembaga, Laporan
penelitian (lebih dari 3 kata)
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1. PENDAHULUAN
Untuk mempermudah kerja penulis, pindahkanlah isi naskah yang telah dibuat ke dalam
format ini tanpa merubah susunan (font, jarak spasi, halaman marjin, dan sebagainya). Penulis
dapat menggandakan (copy) isi naskah dan tempatkan (paste special) pada layout dan pilihlah
unformatted text. Jangan buat nomor halaman atau halaman utama (page header/footers). Naskah
yang tidak memenuhi aturan penulisan untuk penerbitan Jurnal Penelitian dan Pengembangan ini
akan ditolak. Format petunjuk/instruksi ini dibuat untuk memudahkan penulis dalam
mempersiapkan naskah yang sedang dibuat, sehiggga penulis dapat mencontoh dokumen ini dalam
penulisan naskah.
Format naskah menggunakan ukuran kertas A4, 1,15 spasi, kecuali untuk kepala dan subkepala judul (headings dan sub-headings). Font yang dikehendaki adalah Times New Roman
dengan ukuran 11 (kecuali judul naskah 14, kepala judul dan sub-judul 12). Judul naskah harus
ditebalkan, demikian pula untuk judul-judul penting. Gunakan kolom tunggal untuk penulisan
naskah.

2. ISI NASKAH LENGKAP
2.1 Batasan Naskah
2.1.1. Panjang naskah
Panjang naskah lengkap adalah dua puluh (20) halaman A4 (tidak termasuk seluruh tabel,
gambar, dan grafik). Sedangkan untuk naskah komunikasi pendek adalah enam (6) halaman
A4. Naskah yang melebihi batas halaman harus dipadatkan.
2.1.2. Batas file
Batas ukuran file adalah 1 MB yang diketik dengan format microsoft word (.doc atau
.docx). File yang melebihi ukuran tersebut harus di kompres.
2.2 Judul, Pengarang, Afiliasi, dan Korespondensi Pengarang
Judul utama naskah harus dalam huruf tebal dengan ukuran 14 font Times New Roman,
serta ditengah dan tanpa garis bawah.
Selanjutnya diikuti dengan nama pengarang, kemudian dibawah nama pengarang adalah
afiliasi pengarang. Pengetikan nama pengarang setelah judul naskah yang diikuti jarak 1 spasi.
Untuk pengarang yang memiliki organisasi lebih dari dua (2), gunakan penomoran untuk
mempermudah pengidentifikasiannya, setelah daftar nama pengarang.
Setelah penulisan nama pengarang, beri jarak 1 spasi untuk penulisan afiliasi pengarang.
Seluruhnya berada dalam posisi tengah.
Pengarang utama sebagai korespondensi pengarang harus diberi tanda asterik (*) dan
letakkan alamat email pengarang setelah nama afiliasi. Beri jarak 1 spasi sebelum dan sesudah
korespondensi pengarang. Seluruhnya berada dalam posisi tengah.
2.3 Kepala Judul
Kepala judul ditulis dengan huruf besar dan kecil tanpa digaris bawahi, dengan posisi di
sebelah kiri dan di pertebal. Sedangkan sub judul harus di mulai dari sebelah kiri juga dengan
memperhatikan jarak atau ukuran paragraf kepala judul. Spasi harus diperhitungkan sebelum
memulai paragraph pada setiap kepala judul atau sub-judul.
2.3.1. Sub judul
Pengetikan sub judul dimulai dengan huruf besar, selanjutnya huruf kecil. Jika masih
terdapat sub-sub judul maka sebaiknya judul diketik secara normal, dengan huruf awal
tetap memakai huruf besar. Ukuran font dari setiap teks ini harus menggunakan Times New
Roman 11. Dalam setiap penulisan pada pergantian paragraph baru, beri jarak spasi sebagai
tanda memulai kata-kata dalam paragraph baru. Jarak antar paragraph tidak diberi spasi.
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2.3.1.1. Sub judul sub judul
2.4 Tabel
Tabel diketik dengan huruf besar di awal kata kecuali kata penghubung dan tidak di
pertebal. Jika judul tabel panjang maka table diberi jarak spasi satu (1).
Tabel 1. Pemakaian Koleksi Berdasarkan Bahasa dan Frekuensi Pemakaian di Beberapa
Negara
No
1
2
3
4
5

Bahasa Bacaan
Indonesia
Inggris
Mandarin
Arab
Lainnya
Jumlah

Frekuensi
38
3
0
0
0
41

Persentase (%)
92,68
7,32
0
0
0
100

2.5 Rumus (Formula)
Penulisan rumus matematika secara tunggal harus diletakkan dalam posisi tengah.
Sedangkan penulisan rumus (formula) yang lebih dari satu, perlu diurutkan dengan sistem
penomoran untuk mempermudah pembaca dalam mencari rumusan yang dimaksud.
Penomoran ditempatkan di sebelah kanan rumus dan berada dalam posisi tengah bersamasama dengan rumus matematika yang dimaksud. Gunakan font Times New Roman ukuran 11.

C=

NM
NM + NS

dimana
C
= Degree of collaboration
NM = Number of multi authored papers
NS = Number of single authored papers

2.6 Gambar
Gambar dan grafik tidak boleh terlalu besar namun pembaca diberikan informasi yang
jelas. Gambar atau grafik yang dimaksud tidak boleh melebihi 50% dari batas marjin kertas
naskah. Peletakan gambar harus dekat dengan penjelasan gambar yang dimaksud. Penggunaan
warna dalam gambar (foto) atau grafik diperkenankan, Seluruh ukuran file naskah, termasuk
table, gambar, atau grafik, tidak boleh melebihi 1 MB. Gambar atau grafik harus diberi nomor,
dengan urutan nomor dibawah gambar.
D

A

C

R
V

Gambar1. Anatomi otak
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Gambar 2. Topologi jaringan digital library Pustaka Ristek
(Sumber: http://pustaka.ristek.go.id/main/about,Tanggal 4 Juli 2013)

Keterangan gambar harus berada di bawah gambar utama. Seluruh gambar ditempatkan
dalam posisi tengah. Jika tidak cukup tempat untuk menampilkan gambar atau grafik secara
keseluruhan, maka gambar dapat ditempatkan pada halaman berikutnya. Judul gambar harus
dimulai dari sebelah kiri dengan huruf besar pada awal kata, diikuti dengan huruf kecil untuk
kata selanjutnya. Hindari penggunaan huruf tebal dan garis bawah pada penulisan judul
gambar atau grafik. Khusus nama latin untuk tanaman atau hewan, penggunaan huruf miring
diperkenankan. Judul gambar dan grafik diketik dengan font Times New Roman 11.

3. PENGUMPULAN NASKAH
3.1 Batas Waktu Pengiriman Naskah
Batas waktu pengiriman naskah ke Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kota
Pekalongan adalah 1-2 minggu setelah naskah diterima. Pengelola akan menginformasikan
lebih lanjut setelah naskah yang dikirimkan diterima oleh dewan redaksi. Untuk naskah yang
sudah melalui mitra bestari, waktu pengumpulan perbaikan naskah dibatasi sesuai dengan
jadwal penerbitan jurnal ini.
3.2 Review and Pemberitahuan
Hasil naskah yang telah melewati proses review akan diberitahukan selanjutnya.
Sebelum naskah siap cetak atau upload ke website, penulis harus mengisi formulir tentang
copy-right (dapat di download melalui website) dan segera dikirimkan ke redaksi.
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