KETENTUAN PENULISAN
JURNAL PENELITIAN KOMUNIKASI DAN OPINI PUBLIK

1.

Artikel merupakan hasil pemikiran sendiri, bersifat ilmiah, mengandung unsur
kekinian, dan belum pernah dipublikasikan.
2. Judul artikel harus akurat, singkat, mudah dipahami, dan informatif. Ditulis dalam
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
3. Pengaturan layout, batas margin, spasi, penggunaan font, dan lain-lain harus sesuai
dengan template yang sudah disediakan di halaman depan web Jurnal.
4. Jumlah halaman artikel maksimal 15 halaman.
5. Abstrak dibuat dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris), maksimal 200 kata.
6. Kata kunci dibuat dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris), ditempatkan di bawah
abstrak, terdiri dari 2-5 kata.
7. Kerangka penulisan artikel terdiri dari dua format: Hasil Penelitian dan hasil tinjauan
buku/literature. Gunakan format/template yang sesuai dengan artikel anda. (template
dapat didownload di halaman depan web jurnal)
8. Tabel diberi nomor secara berurut, judul tabel ditempatkan di atas tengah dari tabel.
9. Gambar juga diberi nomor berurutan, judul gambar ditempatkan di bawah tengah dari
gambar.
10. Menyertakan daftar index artikel.
11. Pengutipan dalam naskah dan penulisan daftar pustaka:
a. Sumber kutipan ditulis dengan menggunakan format Mendeley.
b. Daftar pustaka minimal 10 (80% bersumber dari jurnal ilmiah), ditulis dan
disusun secara sistematis.
c. Daftar pustaka yang dimuat harus disitasi pada tulisan dengan merujuk pada format
Mendeley.
Ketentuan lainnya :
a. Artikel dikirimkan/submit melalui website jurnal di alamat
https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkop
b. Naskah yang ditemukan mengandung plagiarisme akan dimasukkan ke daftar
hitam/black list yang berakibat kepada penulis tersebut tidak bisa lagi mengajukan
naskah ke Jurnal PKOP selama dua volume terbitan.
Contoh : terdapat usulan naskah plagiat pada volume 1 no.1 oleh penulis ‘A’ maka
penulis ‘A’ tidak boleh lagi mengajukan naskah pada volume 2 dan 3.
c. Naskah yang diterima menjadi milik redaksi. Naskah yang diterbitkan akan diberitahu
secara resmi melalui email.
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