
RAPAT ORIENTASI RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2O2O

Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Peren-
canaan Pembangunan Daerah (BAPEDA), mengadakan
Rapat Orientasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2020, rabu (161112019).

Dasar dari kegiatan ini adalah Peratruran Menteri
Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor BO Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pera-
turan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Pan-
jang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rapat dibuka oleh Kepala Bappeda Kota Tanungbalai
Bapak lr. H. Ahmad Solihin, MM. dan dihadiri oleh Tim Koor-
dinasi Penyusunan RKOD Kota Tanjungbalai Tahun Angga-
ran2020, Camat dan Lurah se-Kota Tanjungbalai.

Dalam kesempatan ini Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan (Litbang) Bappeda Kota Tanjungbalai Bapak
ZulAbdiman, S.Kom, MM. Memaparkan tentang E-Planning
Kota Tanjungbalai. Kemudian, paparan tentang Penyu-
suanan Rencana Kerya OPD disampaikan oleh Kepala
Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan lbu
Mariani, S.Si, M.Si.

Pada Rapat ini dihasilkan beberapa kesimpulan yaitu :

l.Diharapkan kepada seluruh OPD agar serius/fokus dalam
mengerjakan/membuat dokumen perencanaan.

2.Seluruh OPD telah memahami tatacara dalamm prosedur
penyusunan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran
2020.

3.Diharapkan agar masing-masing OPD dapat menginven-
tarisir program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat
pada musrenbang kelurahan/kecamatan yangh telah ter-
tampung pada APBD TA. 2019.

4.Bagi OPD yang terkait dengan Pilkada agar mempersiap-
kan alokasi pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan Pilka-
da tahun 2020.

5.Diharapkan seluruh Renja OPD agar diverifikasi terlebih
dahulu ke Bappeda sebelum melakukan penetapan Renja
dimaksud dan Renstra OPD yang telah di review agar di-
sampaikan kembali ke Bappeda.

6.Sebahagian besar OPD memerlukan bimbingan teknis ten-
tang penyusunan Renja OPD, sehingga diharapkan agar
bimtek dapat dilakukan sesegera mungkin.r
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RAPAT KOORDINASI PROGRAM KELUARGA
HARAPAN KOTA TANJ U NGBALAI
TAHUN 2019

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Kelu-
arga Harapan (PKH)tahun 2018 maka pemerintah kota tan-
jungbalai melalui Bappeda melaksanakan rapat koordinasi
(rakor) PKH pada hari kamis tanggal 25 juli 2019. Rakor
tersebut menghadirkan narasumber antara lain: Koordina-
tor Wilayah Sumut lV (M.llham Nasution), Kabid Perlindun-
gan Jaminan Sosial dari Dinas Sosial (Siti Fatimah), dan
Sekretaris Bappeda (Yustina Clara). Pada pertemuan kali
ini dihadiri oleh seluruh Kepala Lingkungan, Lurah, Camat,
Kepala Puskesmas, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Korkot
dan Pendamping PKH, lebih kurang sebanyak 300 orang.

Acara ini dibuka secara resmi oleh lbu Asisten Pe-
merintahan (Nurmalini, S.Sos, M.Kom), dalam sambutan
pembukaan beliau mengharapkan beberapa halantara lain:
(1) Bappeda dan Dinas Sosial sebagai leading sektor di-
minta untuk memberikan kontribusi dalam penurunan
tingkat kemiskinan, (2) melaksanakan evaluasi terhadap
program PKH untuk mengetahui apakah sudah tepat
meng-angkat derajat hidup masyarakat miskin, (3) melaku-
kan stimulan kepada masyarakat dengan cara memberikan
pelatihan, (4) adanya sinkronisasi antara program PKH
dengan dana kelurahan dalam rangka meningkatkan per-
ekonomian masyarakat serta (5) para pendamping PKH di-
harapkan memberikan motivasi kepada masyarakat agar
tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah tetapi lebih
berperan aktif meningkatkan perekonomiannya.

Dalam sesi penyampaian paparan, Sekretaris
Bappeda berkesempatan menyampaikan evaluasi pelak-
sanaan PKH tahun 2018 di kota tanjungbalai. Dilanjutkan
paparan oleh llham Nasution yang menyampaikan per-
masalahan dan isu strategis terkait kondisi pendidikan dan
kesehatan di Provinsi Sumut serta proses penetapan dan
syarat kepesertaan KPM. Dalam kesempatannya, Kabid
Dinas Sosil menginformasikan bahwa data BDT yang telah
diverifikasi pada kegiatan MPM telah diinput dalam sistem
informasi kesejahteraan sosial - new generation (siks-ng)
dan tidak semua masyarakat miskin di dalam data BDT
dapat menerima bantuan tetapitergantung pada kuota ban-
tuan pemerintah pusat.

Sebelum acara ditutup moderator, ada beberapa
poin yang menjadi kesepakatan bersama antara lain: (1)
untuk mengatasi persoalan inclusion error dan exclusion
eror harus dilakukan kegiatan verivali Basis Data Terpadu
(BDT) dan pemerintah kota tetap mendukungnya setiap
tahun; (2) pelaksanaan pertemuan kelompok keluarga atau
pertemuan lainnya oleh pendamping PKH tetap dikoordi-
nasikan dengan kepala lingkungan; (3) peningkatan koordi-
nasi antar Kepala Lingkungan dengan Lurah dan Camat
dalam hal penyelesaian nik nul untuk program PBI terkait
kebijakan pemerintah pusat yang akan menonaktifkan KIS
sebanyak 2.600 jiwa; serta (4) persoalan KPM sejahtera
yang akan dikeluarkan dari kepesertaan pkh disapakati ber-
sama oleh stakeholder yang dituangkan kedalam berita
acara dan surat pernyataan yang ditandatangani warga.r



RAPAT KOORDINASI ITIM KOORDINASI
PENANGGU LANGAN KEMISKINAN DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2019

Rakor I TKPK Kota Tanjungbalai digelar pada tanggal
22 april2019, dengan tema yang diusung adalah Rencana
Kerja TKPK tahun 2019 dalam mengentaskan kemiskinan.
Rakor kali ini berbeda dan spesial dari biasanya karena men-
gundang narasumber dari bappenas, bpk. Widaryatmo (ka.
Subdirektorat Analisis Data Dan Pemetaan Penduduk
Miskin). Peserta yang diundang pada rakor ini adalah OPD
yang terlibat dalam kegiatan Penanggulangan Kemiskinan,
BPS, BUMN, BUMD, Perbankan, Kotaku, Pkh dan Pekka.

Acara dibuka oleh protokoldilanjutkan dengan arahan
serta bimbingan dari Wakil Walikota Tanjungbalai (bpk. Drs.
lsmail), dan sekaligus membuka secara resmi rakor tersebut.
Acara dilanjutkan dengan penyampaian paparan oleh Kepala
Bappeda Kota Tanjungbalai. Dalam paparannya beliau me-
nyampaikan beberapa hal seperti: kondisi serta isu strategis
kemiskinan Kota Tanjungbalai, Evaluasi dan Rencana Kerja
Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2019, serta Penganggaran
Program/Kegiatan Untuk Pengentasan Kemiskinan.

Acara selanjutnya adalah penyampaian paparan dari Bappenas.
Berdasarkan paparan yang beliau sampaikan dapat diketahui
bahwa selain tingkat kemiskinan (p0), indikator lain yang menga-
lami peningkatan adalah kedalaman kemiskinan (pl) dan kepara-
han kemiskinan (p2), mengingat hal itu maka usaha dan upaya pe-

merintah kota tanjungbalai dan stakeholder terkait semakin
banyak dan meningkat. Selain itu beliau juga mengingatkan agar
mengupdate data BDT untuk dapat mengurangi exclusion errors
dan inclusion errors. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk men-
ganalisis kemiskinan di tanjungbalai maka dapat digunakan ap-
likasi sepakat. Sekitar pukul 12.00 wib acara dilanjutkan dengan
tanya jawab yang dipimpin oleh moderator, bpk ZainulArifin (plt.

Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial), setelahnya acara
rakor tersebut ditutup oleh moderator.r

RAPAT KOORDINASI II TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2019

Bappeda Kota Tanjungbalai selaku Sekretariat TKPKD
Kota Tanjungbalai menyelenggarakan Rakor ll TKPKD Kota Tan-
jungbalai Pada hari Selasa, tanggal 21 November 2019. Salah
satu tujuan Rakor ll TKPKD adalah untuk menjamin terlaksan-
anya tugas koordinasi dan pengendalian program penanggulan-
gan kemiskinan di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut,
maka Rakor ll kali ini mengetengahkan materi tentang
Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Tanjungb-
alai Tahun 2019 oleh Kepala Bappeda; Analisis potret kemiski-
nan Kota Tanjungbalai oleh BPS Kota Tanjungbalai dan Program
Perlindungan Sosial oleh Dinas Sosial Kota Tanjungbalai.

Rakor dihadiri oleh sebagian besar anggota TKPKD Kota
Tanjungbalai yang terdiri dari OPD, BULOG Sub Divre lll Kisa-
ran, BPJS, Kordinator Kotaku dan PKH, Ketua Dewan Pendidi-
kan, Serikat Pekka, Penruakilan PKK serta undangan lainnya dan
dibuka secara resmi langsung oleh Wakil Walikota (Bpk. Drs. H.

lsmail) selaku Ketua TKPKD Kota Tanjungbalai. Dalam sambu-
tan dan arahan beliau, disebutkan bahwa Rakor TKPKD yang

selalu dilaksanakan merupakan tugas mulia karena merupakan
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bagian dari penanggulangan kemiskinan. Beliau juga

menyebutkan bahwa tantangan penanggulangan kemiskinan ke
depan semakin berat karena capaian angka kemiskinan Kota
Tanjungbalai masih sangnat jauh dari target yang diharapkan.
Untuk itu perlu pemikiran dan komitmen bersama-sama antara
semua pihak yang terlibat. Beliau meminta Bappeda sebagai
dapur perencanaan agar menganggarkan belanja untuk
program/kegiatan kemiskinan dan tetap melaksanakan evaluasi
terhadap perencanaan tersebut untuk mengetahui adanya pe-

rubahan pada kesejahteraan masyarakat.



ditinjau dari tingkat kemiskinan (p0), indeks kedalaman kemiski-
nan (p1) dan indeks keparahan kemiskinan (p2) serta penyampa-
ian indikator-indikator penyumbang Garis Kemiskinan makanan
dan bukan makanan. Komoditi beras, rokok dan ikan merupakan
komoditi penyumbang GK terbesar baik di perkotaan maupun di
perdesaan yang hampir sama di semua KabupateniKota di Su-
matera Utara termasuk Kota Tanjungbalai. Sementara persoalan
perumahan dan transportasi adalah indikator bukan makanan
dengan tingkat pengeluaran terbesar dan penyumbang GK tert-
inggi. Menilik hal ini maka penanggulangan kemiskinan harus
lebih difokuskan pada upaya peningkatan pendapatan
masyarakat miskin.

Paparan terakhir disampaikan oleh Anwar Ruji, S.Sos
(Sekretaris Dinas Sosial) yang menyampaikan capaian pelaksa-
naan Program Perlindungan Sosial di Kota Tanjungbalai, antara
lain: PKH, BPNT ,BPJS Madani, Rastra Madani, SLRT dan Pro-
gram -program lainnya. Berikut rangkuman informasi Program
Perlindungan Sosial Kota TanjungbalaiTahun 2019 baik dari Pe-
merintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah.

Program Perlindungan Sosial Kota Tanjungbalai Tahun zorg

Pada sesi penyampaian paparan oleh Kepala Bappeda
(lr. Ahmad Solihin,MM), beliau mengawali dengan penyampaian
informasi tentang capaian indikator angka kemiskinan Kota Tan-
jungbalai dilanjutkan dengan capaian indikator-indikator kemiski-
nan di bidang Pendidikan, Kesehatan dan lnfrastruktur dasar
serta capaian Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
pada tahun 2018-2019 yang intinya bahwa masih banyak per-

masalahan terkait dengan kemiskinan di Kota Tanjungbalai dian-
taranya: 1) Masih rendahnya angka partisipasi sekolah dan men-
ingkatnya angka putus sekolah pada tingkat SMfuSMK/MA; 2)

Meningkatnya jumlah kematian bayi dan kasus gizi buruk serta 3)

Persentase kondisi RT mengkonsumsi air minum layak juga

masih rendah yakni baru mencapai 67,580/0. Selanjutnya Kepala
Bappeda menyampaikan rangkuman program/kegiatan penang-
gulangan kemiskinan Kota Tanjungbalai Tahun 2019 termasuk
kontribusi program/kegiatan dana Kelurahan 2019 dalam pen-

anggulangan kemiskinan.

Sinergitas Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana Kelurahan Tahun zorg

Diakhir paparannya Kepala Bappeda menyampaikan per-

masalahan terkait kemiskinan yakni: 1) Belum adanya tindak
lanjut pelaksanaan peraturan daerah terkait penanggulangan
kemiskinan antara lain: Peraturan daerah nomor 7 lahun 2017
tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Daerah
Kota Tanjungbalai Nomor 2 tahun 2015 tentang pengelolaan
zakat, infak dan sedekah; 2) Rumah tangga penerima manfaat
program penanggulangan kemiskinan belum tepat sasaran dan
kerjasama stakeholder yang terkait belum bersinergi secara
maksimal; 3) Masih rendahnya partisipasi pihak ketiga
(masyarakat dan dunia usaha) dalam pelaksanaan penanggulan-
gan kemiskinan; 4) Belum optimalnya penggalangan dana CSR
dalam rangka penanggulangan kemiskinan; 5) Kemiskinan kul-
tural (kurang mau berkembang).

Paparan selanjutnya disampaikan oleh Azharsudi, SE
(Koordinator Statistik Kec. Datuk Bandar Timur) yang menjelas-
kan Kondisidan Gambaran kemiskinan Provinsi Sumatera Utara

Program Pusat

r Rastra/BPNT

z IKN

3 PKH

Program Daerah

4 Rastra Madani

5 BPJS Madani

Berkurangnya beban pengeluaran

masyarakat miskin dalam mencukupi

kebutuhan pangan

Berkurangnya beban individu dalam

memperoleh layanan kesehatan

dasar maupun layanan kesehatan

rujukan.

Jumlah penerima PKH meliputi: ibu

hamil, balita, anak pra sekolah,

disabilitas dan lansia

ru,975 KPM

68.959 jiwa

9.624 KPM dan jumlah

Bantuan yang

disalurkan sebesar Rp.

34.8z6.4oo.ooo

ro.ooo RTS selama 9
bulan

kesehatan

kesehatan

bagi Rp. 7o7.5oo.ooo

tenaga (hanya sebesar z,o3%

dari sebesar 5%o yang

ditetapkan)

Berkurangnya beban pengeluaran

Masyarakat dalam mencukupi

kebutuhan pangan beras

Berkurangnya beban individu dalam 45.ooojiwa
memperoleh layanan

dasar maupun layanan

rujukan

6 Sharing PKH Penyediaan fasilitasi

peningkatan kiner.la

pendamping PKH

Sebelum acara berakhir, disepakati bahwa sinergitas
program/kegiatan penanggulangan kemiskinan sangat penting

dan perlu untuk dievaluasi capaiannya setiap tahun, disepakati
pula bahwa seluruh OPD dan Stakeholder yang hadir diminta ke-
sungguhan dan komitmen bersama untuk melaksanakan amanat
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanggulan-
gan Kemiskinan di Kota Tanjungbalai se(a menyampaikan real-
isasi program/kegiatan penanggulagan kemiskinan Tahun 2019
sebagai bahan penyusunan LP2KD (Laporan Pelaksanaan Pen-
anggulangan Kemiskinan Daerah) Tahun 2019.r

r Datuk Bandar Rp 3 163 361 031 Rp 168 325 000 Rp 3 331 686 031

z Datuk BandarTimur Rp. 3.496.236.531 Rp. 146.310.000 Rp.3 642.546 531

i Selatan Rp 3 023 656 837 Rp '191 800 000 Rp 3 215 456 837

i Utara Rp 2 517 408 031 Rp 170 995 000 Rp 2 688 403 031

Rp. 168.675.000 Rp. 2,616.91 1,531

Bappeda Kota Tanjungbalai I V"l. 6 / Dr4b,.kr\O1q I 3 I



Rapat Tindak Lanjut Penyusunan Dokumen
Rencana secara Elektronik melalui Aplikasi
SIMDA Perencanaan

Menindaklanjuti Bimbingan Teknis Penyusunan Do-
kumen Rencana Lima Tahunan melalui aplikasi SIMDA Per-
encanaan yang diselenggarakan pada 11-13 Maret 2019
dengan narasumber dari BPKP Penruakilan Provinsi Sumat-
era"Utara, Bappeda Kota Tanjungbalai pada, tanggal Z ={-l*
Desember 2019 menvelenqqarakan rapat teknis penq- 

IDesember 2019 menyelenggarakan rapat teknis peng-
inputan Renstra OPD dengan memanggil semua operator
OPD. Tujuan diadakannya rapat teknis ini adalah untuk me-
refresh kembali tata cara penginputan Renstra OPD yang
telah dijelaskan oleh narasumber BPKP Penruakilan Provinsi
Sumatera sebelumnya.

Rapat dibuka oleh Sekretaris Bappeda Kota Tanjung-
balai (lr. Yustina Clara, M.Si). Sekretaris Bappeda meng-
instruksikan agar penginputan Renstra OPD pada Aplikasi
Simda Perencanaan dapat segera diselesaikan agar peny-
usunan Dokumen Rencana Tahunan dapat segera dilakukan
dengan menggunakan aplikasi yang sama." Tujuan dari
penggunaan Aplikasi Simda Perencanaan adalah agar do-
kumen rencana daerah dapat terintegrasi dengan Aplikasi
Simda Keuangan sehingga konsistensi antara dokumen ren-
cana dengan APBD dapat teqaga" lanjut beliau.

Selanjutnya Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda
Kota Tanjungbalai (Zul Abdiman, S.Kom, MM) menjelaskan
secara teknis penginputan Renstra OPD pada aplikasi
Simda Perencanaan. "Diawali dengan penginputan RPJMD
yang telah selesai dilakukan oleh Tim dari Bappeda Kota
Tanjungbalai. Tahapan selanjutnya penginputan Renstra
OPD yang akan dilakukan pada saat ini" katanya. Selanjut-
nya apabila penginputan Renstra OPD telah selesai, tahapan
selanjutnya adalah penginputan Renja OPD yang dilakukan
berbasis web online yang akan menghasilkan RKPD. Kemu-
dian dilanjutkan dengan penginputan KUAdan PPAS dan pe-
nyusunan RKA. "Nantinya penyusunan RKA dapat dilakukan
secara online, dapat dilakukan dimana dan kapan saja seh-
ingga dapat mengefisiensikan waktu dan tenaga" sambung
beliau.r

Buletin Perencanaan PEMBANGUNAN
Bappeda l(ota Tanjungbalai
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Buletin PEMBANGUNAN Kota Tanjungbalai bertujuan me-
nyampaikan gagasan dan fakta yang dapat memberikan masu-
kan bagi perencanaan pembangunan, mendidik, menghibur dan,
menambah wawasan. Buletin PEMBANGUNAN Kota Tanjungb-
alai terbit dua kali dalam setahun setiap tahunnya.

Artikel yang akan diterbitkan dalam Buletin PEMBANGU-
NAN Kota Tanjungbalai harus memenuhi ketentuan :

l.Naskah berupa karya asli yang belum pernah dipublukasikan
ditempat lain dan tidak sedang diajukan ke tempat lain.

2.Tipe Artikel,
a. Artikel llmiah (Penelitian, Laporan Kasus) tidak boleh

lebih dari 10 halaman termasuk abstrak, daftar pustaka
dan gambar.

b. Artikel Non llmiah (Laporan, Berita, dll) tidak boleh lebih
dari 10 halaman termasuk gambar dan daftar pustaka.

3.Bentuk Artikel, Artikel disusun dan diketik dalam format Mi-
crosoft Word sebagai berikut:
a. Ukuran kertas A4.
b. Garis tepi 3 x2,5 x2,5 x2,5 cm.
c. Spasi per huruf 1.5.
d. Tipe huruf Times New Roman.
e. Ukuran huruf 14 Bold untuk judul dan 12 Reguler untuk

bagian lainnya.
4.JudulArtikel dan Nama Penulis, Judul harus berisi :

a. Judul artikel (tidak menggunakan singkatan, maksimal 12
kata).

b. Nama lengkap penulis.
c. Afiliasi penulis (Nama departemen dan institusi).
d. Alamat, telepon, fax, dan e-mail penulis utama untuk me-

mudahkan korespondensi.
e. Abstrak maksimal 250 kata untuk artikel penelitian

(ilmiah) dan 100 kata untuk laporan kasus.
f. Kata kunci dibatasi 3-10 kata.

5.lsi, lsi untuk artikel ilmiah meliputi Pendahuluan, Metode,
Hasil, Kesimpulan, dan Saran yang dibuat dalam bentuk sub
judul yang berurutan.. Penggunaan footnote tidak dianjurkan, lebih baik

digabung ke dalam isi artikel. Penggunaan satuan harus berdasarkan Sl (System lnter-
nationale Units). Satuan harus disingkat (contoh mg, mm) sesuai Style
Manual for Biological Sciences dan menggunakan system
metric.. Singkatan dijelaskan pada waktu penyebutan pertama
tulis di dalam kurung, dan harus dibatasi pada singkatan-
singkatan yang lazim.. Sitasi diurutkan sesuai angka untuk setiap daftar pustaka,
gambar, ilustrasi, dan tabel.. Tabel disertakan dalam file Word.. Judul harus jelas dan menggambarkan isi tabel serta ditu-
lis di atas tabel.. Gambar dimasukan dalam file Word yang dikirim dan juga
dikirim dalam bentuk file lepas (JPGlPDF)

6.Daftar Pustaka,Disusun secara alfabetis dan memuat nama
pengarang, tahun, judul tulisan, judul terbitan atau majalah,
volume, nomor seri serta halaman dan kota terbit. Untuk pus-
taka yang diperoleh dari website dicantumkan tanggal diun-
duh.

Contoh Penulisan Sumber Acuan:

lurnal
Haryudin W dan 0 Rostiana. 2009. Karakteristik Morfologi

Tanaman Cabe Jawa (Piper retrofractum Vahl.). Bul. Littro.
20(1): 1-10.

Text Book
Grainge M and S Ahmed. 1988. Hand Book of Plants with Pest

Control Properties. John Wiley and Sons, New York. 470 p.

Prosiding
Seminar Mustika I dan A Rachmat. 1994. Efikasi beberapa

macam produk cengkeh dan tanaman lain terhadap
nematoda lada. hlm. 49-55. Prosiding Seminar Hasil Pe-
nelitian dalam Rangka Pemanfaatan Pestisida Nabati.
Bogor, 1-2 Desember 1993.

lnternet
Ahmad Syaifudin. 2015. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan

Dalam Membuat Makalah. http://tipspendidikanku.
blogspot.com / 20tS / 04 / ha l-hal-ya ng-perl u-di perhati-
kan-dalam.html, 14 April 2015.

7. Etika. Artikel yang dikirim ke redaksi harus orisinal, Segala
sumber yang digunakan wajib dicantumkan dalam kepus-
takaan. Semua penulis harus mempunyai kontribusiterh-
adap artikel tersebut dan memahami data primernya.

. Semua penulis harus ikut bertanggung jawab atas isi ar-
tikel, membacanya terlebih dahulu, dan memberikan
persetujuan untuk penerbitan artikel ini.. Segala isi dalam artikel yang ditulis adalah tanggung
jawab penulis, redaksi tidak bertanggung jawab atas pla-
giarisme, conflict of interest dan masalah lain yang ditim-
bulkan oleh isi dari artikel. Redaksi bertanggung jawab
atas kesalahan penulisan, ketidaksesuaian format, dan
hal lain yang berhubungan dengan peninjauan artikel.

8. Artikel dikirimkan ke :


