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PRAKATA 
 

Pejabat Fungsional Penata Ruang sebagai ASN yang diberi tugas, tanggung 

jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan penataan 

ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

penataan ruang perlu meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya dalam 

mendukung kinerja pemerintah di bidang tugas penataan ruang. Secara khusus 

terdapat 6 kegiatan pengembangan profesi bagi jabatan fungsional penata ruang 

yaitu: perolehan ijazah/gelar pendidikan di bidang penataan ruang, pembuatan 

karya tulis/karya ilmiah penataan ruang, penerjemahan, penyaduran dan 

penyuntingan karya tulis/karya ilmiah penataan ruang, penyusunan 

standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/panduan penataan ruang, 

pengembangan kompetensi penataan ruang dan kegiatan lain yang ditetapkan 

instansi pembina penataan ruang. Penulisan dan penerbitan Panduan Karya Tulis 

Ilmiah merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan kapasitas sumberdaya 

manusia dan wujud profesionalisme Aparatur Sipil Negara  serta upaya 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama untuk menghasilkan 

berbagai ide, gagasan, konsep, teori, karya intelektual dan karya nyata yang 

kontekstual dan kontemporer. 

Kelancaran penyusunan, keseragaman penulisan serta ketetapan standar yang 

menjamin kualitas karya tulis/karya ilmiah yang dibuat oleh Pejabat Fungsional 

Penata Ruang sebagai bagian dari pembinaan dan pengembangan karier 

kepegawaiannya, perlu ditetapkan diatur dengan baik melalui suatu pedoman atau 

panduan penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang penataan ruang. Maka dari 

itu perlu dibuatnya panduan penyusunan karya tulis/karya ilmiah yang mengatur 

tentang teknis penulisan karya tulis/karya ilmiah bagi Pejabat Fungsional Penata 

Ruang. Selain itu diperlukan juga pedoman penilaian karya tulis/karya ilmiah yang 

diberikan terhadap karya tulis/karya ilmiah. Dengan adanya pedoman ini, 

diharapkan penyusunan dan penilaian karya tulis/karya ilmiah yang disusun oleh 

pejabat fungsional penata ruang dapat berkualitas, dan mampu 

dipertanggungjawabkan secara professional. 

 

 

 

 

Hormat Kami, 

 

 

Tim Penulis
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemerintahan yang baik dapat dicapai melalui pengembangan karier dan 

peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat meningkatkan 

kinerja pemerintahan. Pejabat Fungsional Penata Ruang sebagai ASN yang diberi 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan 

penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang juga perlu meningkatkan kapasitas 

dan profesionalismenya dalam mendukung kinerja Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN). Secara khusus 

terdapat 6 kegiatan pengembangan profesi bagi jabatan fungsional penata ruang 

yaitu: perolehan ijazah/gelar pendidikan di bidang penataan ruang, pembuatan 

karya tulis/karya ilmiah penataan ruang, penerjemahan, penyaduran dan 

penyuntingan karya tulis/karya ilmiah penataan ruang, penyusunan 

standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/panduan penataan ruang, dan 

melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang 

ditetapkan oleh instansi pembina. 

Penelitian ilmiah memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi terutama untuk menghasilkan berbagai ide, gagasan, 

konsep, teori, karya intelektual dan karya nyata yang kontekstual dan kontemporer 

di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Peran penting 

tersebut diadopsi dalam pasal 37 huruf b angka 2 Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 78 Tahun 2020 

yang menetapkan penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Jabatan 

Fungsional Penata Ruang sebagai bagian dari kegiatan pengembangan profesi. Guna 

menjamin kelancaran penyusunan, keseragaman penulisan serta ketetapan 

standar, dan menjamin kualitas karya tulis ilmiah yang dibuat oleh Pejabat 

Fungsional Penata Ruang. Sebagai bentuk pembinaan dalam pengembangan karier 

Pejabat Fungsional Penata Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang sebagai unit 

instansi Pembina membuat Panduan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Jabatan 

Fungsional Penata Ruang. 

Pada implementasinya, output penulisan karya tulis ilmiah oleh Pejabat 

Fungsional Penata Ruang belum semua mampu memenuhi standard dan ketentuan 

yang sesuai dengan kaidah penulisan dan publikasi ilmiah. Hal ini yang mendasari 

perlu dibuatnya panduan penulisan dan penerbitan ilmiah yang disajikan secara 

terperinci. Panduan ini berisikan informasi pengetahuan, keterampilan, dan 

keahlian agar output karya tulis ilmiah yang dihasilkan Pejabat Fungsional Penata 

Ruang tidak hanya layak untuk dibaca, namun juga bermutu dan berkualitas tinggi.  

Hasil dari panduan penyusunan karya tulis ilmiah jabatan fungsional penata 

ruang ini akan dipergunakan sebagai panduan untuk pejabat Fungsional Penata 

Ruang dalam menyusun karya tulis, baik terkait teknis penulisan, ruang lingkup 

substansi isi, ataupun standar dan kriteria penilaian pada tiap jenjang jabatan 
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penata ruang. Selain itu, pemanfaatan hasil panduan ini dapat digunakan oleh tim 

penilai, penulis, editor, penerbit, penelaah, maupun pengelola agar terdapat 

integrasi antar komponen kepentingan. 

 

B. Dasar Hukum 

Tedapat beberapa peraturan yang menjadi dasar dari panduan penulisan dan 

penilaian karya tulis/karya ilmiah ini, yaitu: 

• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6477);  

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan 

Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Jabatan 

Fungsional Penataan Ruang. 

 

C. Maksud, Tujuan, Dan Sasaran 

Tujuan dari buku panduan ini adalah untuk memberikan panduan penyusunan 

karya tulis ilmiah Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Tim Penilai kinerja Jabata 

Fungsional Penata Ruang dan atau unit yang menangani bidang pembinaan agar 

dapat menyeragamkan pemahaman dan menghasilkan karya tulis ilmiah yang 

berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara professional. 

Adapun sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain: 

• Tersedianya standar minimal dalam kaidah penulisan karya tulis ilmiah bagi 

Pejabat Fungsional Penata Ruang; 

• Tersedianya standar penilaian karya tulis ilmiah yang baik bagi penilai 

kinerja Jabatan Fungsional Penata Ruang dan atau unit yang menangani 

bidang pembinaan jabatan fungsional. 

 

D. Ruang Lingkup Panduan Karya Tulis Ilmiah 

Ruang Lingkup Panduan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Jabatan Fungsional 

Penata Ruang ini meliputi: 

• Penjelasan definisi dan standar minimum karya tulis/karya ilmiah; 

• Ketentuan standar karya tulis/karya ilmiah berdasarkan unsur 

pengembangan profesi jabatan fungsional penata ruang. 
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E. Pengguna Panduan Karya Tulis Ilmiah 

Panduan penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah Jabatan Fungsional Penata Ruang 

dapat diakses oleh: 

• Pejabat Fungsional Penata Ruang; 

• Tim Penilai Pusat dan Daerah; 

• Unit Pembina Jabatan Fungsional Penata Ruang. 

 

F. Manfaat Panduan Karya Tulis Ilmiah 

Panduan penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah Jabatan Fungsional Penata Ruang 

dapat menjadi acuan dalam: 

• Standar minimum penulisan karya tulis/karya ilmiah Jabatan Fungsional 

Penata Ruang; 

• Pengajuan bukti dokumen penilaian angka kredit unsur pengembangan 

profesi Jabatan Fungsional Penata Ruang. 
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BAB II  

KETENTUAN UMUM KARYA TULIS ILMIAH 
 

A. Pengertian 

Berikut pengertian dan definisi dari beberapa istilah yang digunakan dalam 

Buku Panduan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Jabatan Fungsional Penata 

Ruang berdasarkan Perka LIPI Nomor 2 Tahun 2014. 

1. Pejabat fungsional Penata Ruang yang disebut juga Penata Ruang adalah 

PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk 

melakukan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi 

pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. 

2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada kaidah dan 

metode ilmiah, yang dikerjakan secara sistematis, untuk memperoleh 

informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan 

pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau 

hipotesisi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik 

kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

3. Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah 

penggunaan hasil litbang dan/ atau teknologi untuk menyelesaikan 

masalah dan/ atau menghasilkan nilai tambah ekonomi dan/ atau untuk 

mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait. 

4. Karya Tulis Ilmiah (KTI) adalah tulisan hasil 

penelitian/pengembangan/pengkajian/survei/evaluasi/pemikiran/ulasan 

(review) pemikiran sistematis yang dituliskan oleh seseorang atau 

kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah. 

5. Bidang Penataan Ruang adalah bidang pekerjaan berupa suatu sistem 

proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 

pemanfaatan ruang. 

6. Kaidah ilmiah merupakan aturan baku yang berlaku umum yang berkaitan 

dengan ilmu pengetahuan, 

7. Publikasi Ilmiah dalah hasil karya pemikiran seseorang atau sekelompok 

orang setelah melalui penelaahan lmiah yang disebarluaskan dalam 

bentuk karya tulis ilmiah baik dalam bentuk cetak dan/atau elektronik. 

8. Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan adalah karya tulis ilmiah yang telah 

melalui proses penalaahan dan dipublikasikan dalam bentuk-bentuk 

tertentu. 

9. Karya tulis ilmiah yang diterbitkan adalah tulisan ilmiah hasil 

penelitian/pengambagan/pengkajian/survei/evaluasi/ulasan, dan/atau 

pemikiran yang telah ditelaah oleh mitra bestari/penelaah/penyunting 

serta disetujui oleh dewan redaksi/editor dan diterbitkan oleh suatu badan 

penerbit serta disebarluaskan dalam bentuk-bentuk tertentu untuk 

diketahui oleh umum. 

10. Karya tulis ilmiah yang tidak dipublikasikan adalah karya tulis ilmiah yang 

ditulis oleh Pejabat Fungsional Penata Ruang yang tidak dipublikasikan. 

11. KTI yang tidak/belum diterbitkan adalah tulisan hasil 

penelitian/pengambagan/pengkajian/survei/evaluasi/ulasan, dan/atau 
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pemikiran yang telah ditelaah oleh mitra bestari/penelaah/penyunting dan 

disetujui oleh dewan redaksi/editor dalam suatu pertemuan ilmiah 

antarunit organisasi litbang atau tulisan hasil litbang dan/atau pemikiran 

yang disajikan dalam suatu pertemuan ilmiah di lingkungan unit litbang 

sendiri. 

12. Wahana Publikasi adalah sarana yang digunakan untuk menebitkan suatu 

karya. 

13. Lembaga Penerbitan adalah badan usaha penerbitan yang dibentuk 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki ewan 

editor, dan difokuskan untuk menjalankan usaha penerbitan dan 

tergabung dalam Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). 

14. Media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan 

secara berkala. 

15. Media elektronik adalah sarana media massa yang menggunakan alat-alat 

elektronik modern seperti buku elektronik dan jurnal elektronik. 

16. Majalah Ilmiah/Jurnal Ilmiah/Terbitan Berkala adalah majalah publikasi 

yang memuat KTI yang berisikan data dan informasi nyata yang 

bermanfaat untuk kemajuan IPTEK dan ditulis sesuai dengan kaidah 

ilmiah serta diterbitkan secara berkala. 

17. Makalah Ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan analisis dan 

sintesis data hasil pengkajian/survei/evaluasi/ulasan, dan/atau 

pemikiran sistematis yang belum pernah dipublikasikan oleh orang lain, 

serta topik yang dibahas merupakan temuan/topik baru yang bersifat 

menambah informasi baru dan/atau memperkuat temuan/topik 

sebelumnya. 

18. Buku Ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang berisi pembahasan yang 

mendalam terkait suatu disiplin ilmu dengan masalah kekinian dan 

merungkum hasil-hasil penelitian terbaru yang dicetak dalam format buku 

serta tersusun dalam bagian per bagian atau bab per bab yang dibuat 

secara berkesinambungan dan bertautan. 

19. Monografi adalah KTI hasil penelitian/pengambagan/pengkajian/survei/ 

evaluasi/ulasan, dan/atau pemikiran yang dibahas secara rinci dan 

mendalam dengan menggunakan berbagai pendekatan keilmuan, ditulis 

dalam format buku, dan dipublikasikan secara khusus. 

20. Bunga Rampai adalah kumpulan KTI dalam suatu topik permasalahan 

yang ditinjau dari berbagai pendekatan keilmuan. Masing-masing bab 

dapat berdiri sendiri dengan susunan KTI lengkap dan memiliki hubungan 

yang mengaitkan semua bab. 

21. Prosiding adalah kumpulan KTI yang dihasilkan dari sebuah pertemuan 

ilmiah oleh seorang/sekelompok pejabat fungsional Penata Ruang yang 

telah melalui proses penyuntingan. 

22. Artikel berupa suatu rangkaian atau karangan tulisan yang dibuat 

berdasarkan fakta dan opini yang dipublikasikan baik di media cetak 

maupun media online. 

B. Jenis Karya Tulis Ilmiah 

Berdasarkan unsur pengembangan profesi Jabatan Fungsional Penata 

Ruang, karya tulis ilmiah Jabatan Fungsional Penata Ruang terdiri dari atas: 
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1. Karya tulis ilmiah hasil  penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang 

tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang; 

Karya tulis jenis ini merupakan karya tulis yang datanya bersumber dari hasil 

penelitian/pengkajia/survei/evaluasi berupa survei, kuisioner, atau 

wawancara yang diintrepetasikan dan dianalisis. 

 

2. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan/ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di 

bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang. 

Karya tulis ini dikenal juga dengan Karya Tulis Ilmiah Tinjauan Literatur 

Sistematis (Systematic Literature Review). KTI ini berupa tinjauan/ulasan 

terhadap suatu topik yang datanya diperoleh dari artikel-artikel ilmiah yang 

sudah terbit sebelumnya.   

Contoh Karya Tulis Ilmiah Hasil Penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di 

bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang. 

 

Contoh Karya Tulis Hasil Penelitian Penataan Ruang di Journal of Regional and 

City Planning (LPPM ITB) 
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Contoh Karya Tulis Ilmiah berupa tinjauan/ulasan ilmiah hasil gagasan 

sendiri di bidang tugas Jabatan fungsional Penata Ruang.  

 

 

 

C. Bentuk Karya Tulis Ilmiah 

Berdasarkan Perka LIPI No.04/E/2012 tentang karya Tulis Ilmiah, dan 

Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan 

Akademik/Pangkat Dosen, Karya Tulis Ilmiah yang dipublikasikan dapat 

berbentuk: 

1. Buku  

Karya Tulis Ilmiah berbentuk buku dari hasil penelitian/pengkajian/survei/ 

evaluasi di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang dapat berbentuk 

Buku Referensi, Monograf, Bunga Rampai. 

 

 

Contoh Karya Tulis Hasil Tinjaun Ilmiah bidang Penataan Ruang di Jurnal Komunikasi 

Pembangunan Vol.19 (Departeman Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, IPB) 
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a. Buku Referensi 

Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku (memiliki ISBN) 

yang isi pembahasannya digunakan untuk memperoleh informasi dan 

pengetahuan yang ditulis sesuai dengan bidang ilmu kompetensi 

penulis. Isi tulisan wajib memenuhi syarat penulisan karya tulis ilmiah 

utuh, yaitu memuat rumusan masalah yang mengandung nilai 

kebaruan, metodelogi, dukungan data dan teori yang lengkap dan jelas, 

serta terdapat kesimpulan dan daftar pustaka. Dalam lingkup penataan 

ruang, buku referensi berupa tulisan yang isi dan pembahasannya 

mencakup proses penataan ruang, yang dapat meliputi proses 

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 

pemanfaatan ruang baik secara menyeluruh maupun spesifik. 

 

b. Monograf 

Monograf adalah suatu tulisan ilmiah berbentuk buku (memiliki 

ISSN/ISBN) yang substansi pembahasannya hanya berfokus pada satu 

topik/hal spesifik dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. 

Dalam bidang penataan ruang, monograf dapat berupa buku yang isinya 

ditulis dari hasil penelitian/kajian ekstensif tentang topik penataan 

ruang yang dibahas dengan sangat mendalam. 

 

c. Bunga Rampai 

Bunga rampai merupakan terbitan dalam bentuk buku (memiliki ISBN) 

yang terbagi kedalam beberapa bagian terpisah yang secara substansi 

dan pembahasan tiap bagiannya dapat berdiri sendiri. Masing-masing 

bab dapat berdiri sendiri dengan susunan KTI utuh, dan terdapat 

benang merah yang mengaitkan antar satu bab dengan bab lainnya. 

 

2. Majalah Ilmiah 

Majalah Ilmiah sering juga dikenal dengan Jurnal. Majalah Ilmiah /Jurnal 

merupakan terbitan berkala yang berisikan kumpulan artikel ilmiah yang 

memuat topik ilmu pengetahuan tertentu. Majalah Ilmiah memuat Karya 

Tulis Ilmiah/ Artikel Ilmiah yang berisikan data dan informasi nyata yang 

bermanfaat untuk kemajuan IPTEK dan ditulis sesuai dengan kaidah ilmiah 

serta diterbitkan secara berkala. 

Contoh jurnal di bidang tata ruang antara lain Landscape and Urban 

Planning (International Journal), Land Use Policy (Jurnal Internasional), 

Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan (STPN), Jurnal Infrastruktur 

(Kementerian PUPR), Journal of Regional and City Planning (LPPM ITB), 

Jurnal Penataan Ruang (LPPM ITS), dsb. 

 

3. Makalah Lengkap 

Makalah Lengkap adalah karya tulis ilmiah yang ditulis dari data hasil 

penelitian/pengkajian/survei/evaluasi/dan atau ulasan sistematis yang 

sebelumnya pernah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, serta topik 

yang dibahas merupakan temuan/topik baru yang bersifat menambah 

informasi dan/atau memperkuat temuan/topik sebelumnya. Makalah 

Lengkap dalam panduan ini adalah naskah/ tulisan ilmiah hasil 

pengembangan, dan/atau ulasan sistematis di bidang tugas Penataan 



 

 

Panduan Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah Jabatan Fungsional Penata Ruang | 13 
 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ 

Badan Pertanahan Nasional 
 

Ruang yang dibuat oleh Pejabat Penata Ruang yang belum pernah ditulis 

maupun dipublikasikan oleh orang lain dengan topik pembahasan baru 

guna menambahkan informasi barudi bidang tata ruang. Berikut contoh 

makalah di bidang penataan ruang. Makalah dapat berupa tulisan ilmiah 

yang belum dipublikasikan. 

 

 

4. Artikel 

Artikel yang dimaksud dalam panduan ini adalah sebuah karya tulis yang 

berisikan sebuah tulisan yang memuat pendapat, buah pikiran, kritik, dan 

gagasan atas suatu fenomena, data, fakta, atau isu tertentu yang 

Contoh Makalah di bidang tugas penataan ruang yang belum dipublikasikan 
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dipublikasikan dalam media massa. Dalam panduan ini, artikel yang 

dimaksud dapat berbentuk essay, tulisan opini dalam majalah, narasi, dan 

laporan yang dipublikasikan dalam media massa seperti Koran, majalah, 

ataupun website tertentu yang diakui oleh instansi Pembina. 

 

 

Contoh artikel di bidang tugas penataan ruang yang dipublikasikan dalam 

majalah “BUTARU” 
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D. Kaidah Umum Karya Tulis Ilmiah 

Kaidah Umum karya tulis ilmiah merupakan standar umum yang digunakan 

sebagai acuan dan berlaku universal/umum di lembaga atau instansi manapun. 

Kaidah umum ini diperlukan sebagai alat untuk standarisasi produk karya 

tulis/karya ilmiah demi terciptanya standar baku, agar antar lembaga/instansi 

memiliki standar yang sama dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kaidah 

umum ini berarti pedoman umum karya tulis ilmiah dengan menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baik, benar dan tepat.  

Pemerintah telah mengatur penggunaan kaidah umum Bahasa Indonesia di 

antaranya sebagai berikut:  

• Penggunaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) Edisi keempat 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 50 Tahun 2015 tanggal 26 November 2016; 

• Penggunaan tata istilah dalam penulisan karya tulis ilmiah ditetapkan 

berdasarkan Pedoman Umum Pembentukan Istilah edisi keempat tahun 2007. 

• Penggunaan kata baku dalam penulisan karya ilmiah mengacu pada ketentuan 

yang tertuang pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV 

• Penggunaan kalimat dan penataan paragraf diatur dalam buku Tata Bahasa 

Buku Bahasa Indonesia.  

Kaidah Karya Tulis Ilmiah (KTI) terdiri atas sifat- sifat berikut: 

• Logis, berarti keruntutan penjelasan dari data dan informasi, yang dapat masuk 

kedalam logika pemikiran kebenaran ilmu; 

• Obyektif, berarti data dan informasi yang disampaikan sesuai dengan fakta; 

• Sistematis, sumber data dan inforamasi yang diperoleh dari hasil kajian yang 

mengikuti pola pikir yang sistematis atau litbang yang konsisten dan 

berkelanjutan; 

• Andal, berarti data dan informasi yang teruji sahih serta masih memungkikan 

untuk terus dikaji ulang; 

• Desain, hal ini berarti memiliki rancangan dan terencanakan; dan 

• Akumulatif, berarti kumpulan dari berbagai sumber yang diakui kebenaran dan 

keberadaannya serta memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan yang 

sedang berkembang. 

 

E. Ruang Lingkup Karya Tulis Ilmiah Jabatan Fungsional Penata Ruang 

Terdapat 2 lingkup yang membatasi KTI Jabatan Fungsional Penata Ruang yaitu 

lingkup substansi dan jenis KTI. 

1. Lingkup Jenis KTI 

Lingkup jenis KTI ini didasarkan pada cakupan dari Permen PAN RB Nomor 78 Tahun 2020 Tentang 

Jabatan Fungsional Penataan Ruang. Pada peraturan tersebut menyebutkan bahwa kegiatan 

pengembangan profesi salah satunya adalah pembuatan KTI yang dibatasi berdasarkan 3 (tiga) jenis 

KTI, yaitu: 

• KTI hasil  penelitian/pengkajian/survei/evaluasi; 



 

 

Panduan Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah Jabatan Fungsional Penata Ruang | 16 
 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ 

Badan Pertanahan Nasional 
 

• KTI hasil tinjauan/ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri (Tinjauan Ilmiah 

Tersistematis); dan 

• Penerjemahan dan Penyaduran Buku/KTI. 

 

2. Lingkup Bidang Penataan Ruang 

Lingkup bidang tugas penataan ruang yang dimaksud merujuk pada Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang. Ruang lingkup penyelenggaraan penataan ruang meliputi: 

• Perencanaan Tata Ruang 

Lingkup Perencanaan Tata Ruang mencakup rangkaian proses untuk 

menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan 

penetapan Rencana Tata Ruang (RTR). 

• Pemanfaatan Ruang 

Lingkup Pemanfaatan Ruang mencakup serangkaian upaya untuk mewujudkan 

Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan 

pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 

• Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

Lingkup Pengendalian Pemanfaatan Ruang mencakup serangkaian upaya untuk 

mewujudkan tertib Tata Ruang. 

• Pengawasan Penataan Ruang 

Lingkup pekerjaan bidang tugas pengawasan penataan ruang meliputi 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang merupakan upaya untuk menjaga 

kesesuaian enyelenggaraan penataan ruang. 

• Pembinaan Penataan Ruang 

Lingkup Pembinaan Penataan Ruang segala pekerjaan yang berkaitan dengan 

bentuk dan tata cara pembinaan penataan ruang yang diselenggarakan secara 

sinergis oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. 

• Kelembagaan Penataan Ruang 

Lingkup pekerjaan yang berkaitan dengan bentuk, tugas, keanggotaan, dan tata 

kerja Forum Penataan Ruang.
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BAB III 

KARYA TULIS ILMIAH JABATAN FUNGSIONAL PENATA 

RUANG YANG DIPUBLIKASIKAN 
 

A. Kriteria Umum KTI Yang Dipublikasikan 

Berdasarkan Pedoman Publikasi di Indonesia, Publikasi jurnal ilmiah 

dikategorikan kedalam 4 kelas, yaitu Jurnal Nasional, Jurnal Nasional 

Terakreditasi; Jurnal Internasional; dan Jurnal Internasional Bereputasi. 

1. Jurnal Nasional, memenuhi kriteria berikut: 

▪ Ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan; 

▪ Memiliki ISSN; 

▪ Memiliki terbitan versi daring; 

▪ Dikelola secara profesional: Ketepatan keberkalaan, ketersediaan petunjuk 

penulisan, identitas jurnal, dll 

▪ Bertujuan menampung/ mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah 

dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu 

▪ Diterbitkan oleh penerbit, badan ilmiah, organisasi profesi, atau perguruan 

tinggi dengan unit-unitnya; 

▪ Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan atau nahasa Inggris 

dengan abstrak dalam bahasa Indonesia; 

▪ Memuat penulis yang berasal paling sedikit dari 2 instansi berbeda; dan 

memiliki dewan editor/ editor yang terdiri  atas para ahli dalam bidangnya, 

dan berasal dari sedikitnya 2 institusi yang berbeda. 

2. Jurnal  Nasional Terakreditasi, memenuhi kriteria berikut: 

▪ Akreditasi Jurnal Ilmiah adalah pengakuan resmi atas penjaminan mutu 

Jurnal Ilmiah. 

▪ Jurnal Nasional Terakreditasi berarti jurnal yang memenuhi syarat jurnal 

Nasional yang mutunya telah terakreditasi (terjamin) oleh Kementrian 

Pendidikian Tinggi dan Teknologi (Kemenristekdikti). 

▪ Akreditasi Jurnal Ilmiah dilakukan secara daring menggunakan Sistem 

Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna) di http://arjuna2.ristekdikti.go.id/ 

▪ Berdasarkan Pedoman Akreditasi ARJUNA, Terdapat 6 status dan 

peringkat akreditasi: 

 

No Status Nilai Total 

1 Terakreditasi Peringkat 1 85 ≤ n ≤ 100 

2 Terakreditasi Peringkat 2 70 ≤ n ≤ 85 

3 Terakreditasi Peringkat 3 60 ≤ n ≤ 70 

4 Terakreditasi Peringkat 4 50 ≤ n ≤ 60 

5 Terakreditasi Peringkat 5 40 ≤ n ≤ 50 

6 Terakreditasi Peringkat 6 30 ≤ n ≤ 40 

Tabel Peringkat Akreditasi Jurnal Nasional 

 

http://arjuna2.ristekdikti.go.id/
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▪ Suatu jurnal ilmiah yang terakreditasi di peringkat 2 sampai dengan 6 

apabila terindeks di Scopus atau Web of Science berhak mendapatkan 

status Terakreditasi Peringkat 1. 

 

 
 

Contoh Sertifikat Jurnal Nasional Terakreditasi Kementrian Riset, Teknologi, 

Pendidikan Tinggi 

3. Jurnal Internasional; memenuhi kriteria: 

▪ Ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan; 

▪ Memiliki ISSN; 

▪ Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Arab, 

Rusia, dan Tiongkok); 

▪ Memiliki terbitan versi daring;  

▪ Dikelola secara profesional; 

▪ Dewan editor (editorial board) adalah pakar di bidangnya dan sedikitnya 

berasal dari 4 negara; 

▪ Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari berbagai negara; dan 

▪ Memuat karya dari penulis yang berasal dari berbagai negara dalam setiap 

terbitannya. 

▪ Jurnal nasional terakreditasi B dari Kemenristekdikti yang diterbitkan 

dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indicator green 

tick (centang dalam lingkaran hijau); 
 

 
Gambar indikator green tick 

4. Jurnal Internasional Bereputasi,  

▪ merupakan terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria jurnal 

Internasional; 

▪ Terindeks oleh pangkalan data internasional bereputasi, memiliki faktor 

dampak dari ISI Web of Science (Thomson reuters),dll. 
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B. Kriteria dan Sistematika Penulisan Karya Tulis Ilmiah Berdasarkan 

Bentuk 

Umumnya pembuatan Karya Tulis Ilmiah (KTI) disusun berdasarkan bentuk. 

Berikut kriteria dan sistematika penyusunan karya tulis ilmiah berdasarkan 

bentuknya. 

1. Buku Ilmiah 

a) Kriteria KTI yang dipublikasikan dalam bentuk buku 

Karya Tulis yang diterbitkan dalam bentuk buku ilmiah harus memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 

• KTI dalam buku yang dimaksud dapat berbentuk buku referensi, buku 

monograf, dan/atau bunga rampai; 

• buku berupa hasil penelitian, hasil pemikiran, hasil pengkajian, hasil survei, 

hasil evaluasi, review atau ulasan ilmiah seorang pakar dalam bidang tugas 

penataan ruang; 

• memiliki International Standard Book Number (ISBN); 

• diterbitkan oleh penerbit ilmiah, baik di tingkat instansi/unit litbang 

pemerintah/penerbit swasta; 

• apabila buku diterbitkan di tingkat nasional, lembaga penerbitan harus 

tergabung dalam keanggotaan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). Keanggotaan 

IKAPI dapat di cek melalui website www.ikapi.org; 

• melewati proses editorial yang merupakan bagian dari proses penerbitan ISBN. 

• buku dapat berbentuk bentu elektronik (e-book) dengan syarat dapat dibaca 

dengan software dan/atau hardware yang umum dipergunakan dan terdaftar 

dalam website penerbit/website pemerintah/institusi ilmiah. 

• Terkhusus buku hasil penerjemahan dan penyuntingan yang dipublikasikan, 

buku sumber harus orisinal dan belum pernah diterjemahkan atau disunting 

sebelumnya. 

http://www.ikapi.org/
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b) Kelengkapan dan Sistematika 

Sistematika buku ilmiah umumnya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bahan 

awal (preliminaries), bahan isi (text matter), dan bahan akhir (postliminaries). 

 

1) Bahan awal (preliminaries) terdiri dari: 

Bahan awal memuat judul, judul lengkap, halaman KDT (imprint/jejak), nama 

penulis, nama editor (opsional), daftar isi , prakata, dan kata pengantar. 

▪ Halaman Sampul dan Nama Penulis 

Halaman sampul umumnya terdiri dari sampul luar dan sampul dalam. 

Halaman sampul luar berisi judul dan subjudul karya dan nama 

penulis/editor. Sampul dalam memuat informasi lebih rinci yang 

menampilkan informasi sampul luar dengan menambakan informasi 

nama/dewan editor, lembaga penerbitan, kota penerbitan, tahun 

penerbitan, jumlah halaman, serta informasi detail lain. 

▪ Halaman Karya Cipta 

Halaman ini mengandung informasi mengenai hak kepemilikan, baik untuk 

karya cipta penulisan maupun penerbitan buku. Halaman ini juga dapat 

menampilkan petikan perundangan yang berhubungan dengan karya cipta 

atau saran bentuk penulisan kutipan/ sitasi. Halaman ini juga dapat 

menampilkan nomor International Standard Book Number (ISBN), nama 

Info Cetakan 

Judul Buku 

Penulis Buku 

Nomor Buku (ISBN) 

Detail informasi penerbit: 

Nama Penerbit, Alamat 

Penerbit; Keanggotaan IKAPI, 

Kontak Penerbit 

Nama Editor 

Detail informasi buku 

jelas: Jumlah halaman, 

edisi, dan cetakan. 

Tahun terbitan dan cipta karya 

Informasi terbitan 

elektronik 

Contoh halaman yang memuat informasi buku  
Sumber: https://ebooks.gramedia.com/ 
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editor, detail penerbit, dan apabila ada nomor Call number library/ 

International Standard Bibliography Description (ISBD) sesuai dengan sistem 

yang diadopsi oleh badan/lembaga penerbitan yang bersangkutan. 

 

    

▪ Halaman Persembahan (opsional) 

Berisi kalimat persembahan, moto, kata mutiara yang dibuat dalam kalimat 

sederhana dan ringkas. 

▪ Halaman Pengantar (opsional) 

Berisi apresiasi karya yang ditulis oleh tokoh atau orang selain penulis buku 

yang dianggap relevan seperti pejabat atau pakar pada bidang yang 

dipaparkan dalam buku. 

Contoh Halaman Karya Cipta 
Sumber: https://ebooks.gramedia.com/ 

Judul, Edisi & 

Tahun Terbit 

Informasi detail 

buku: 

Nomor buku 

(ISBN), ukuran, 

jumlah halaman, 

cetakan 

Nama Penulis 

Informasi detail 

buku: 

Dewan editor, 

Percetakan, dan 

Penerbit 
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Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang 

Contoh Halaman Pengantar  
 

▪ Prakata 

Berisi pengatar atau deskripsi dari penulis/pengarang/editor/ terkait karya 

yang dibuat. Pada prakata tidak ada referensi atau rujukan. Hal-hal yang 

dapat dimasukkan dalam prakata berupa latar belakang penulisan karya, 

kaidah penulisan, keunggulan karya, target pembaca, harapan dan tujuan 

dari ditulisnya karya, serta ucapan terima kasih penulis kepada pihak-pihak 

yang berkontribusi. 

 
Sumber: Direktorat Jenderal Tata Ruang 

Contoh Prakata Dalam Buku 
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▪ Halaman Ucapan Terima Kasih (opsional) 

Halaman ini dibuat hanya jika ucapan terima kasih pada bagian prakata 

terlalu panjang. 

▪ Daftar Isi 

Berupa daftar kandungan sebuah buku, yang dapat ditelusuri hingga ke 

bagan halaman, termasuk daftar bab dan turunannya dari isi buku. 

a. Untuk monografi, berisi bab dan subbab utama; sub-subbab dapat 

dimasukkan jika tidak terlalu banyak. 

b. Untuk bunga rampai, hanya berisi bab, dan disebutkan nama 

penulisnya. 

▪ Daftar Gambar 

Daftar ini dapat disediakan apabila dalam sebuah karya terdapat minimal 

10 gambar. Daftar gambar memuat nomor dan judul gambar. 

▪ Daftar Tabel 

Daftar ini dapat disediakan apabila dalam sebuah karya terdapat minimal 

10 tabel. Daftar tabel memuat nomor dan judul tabel. 

 

2) Bahan Isi (Text Matter) terdiri dari: 

a) Pendahuluan 

Bagian ini merupakan Bab awal/Bab I dari karya. Bagian ini menjelaskan 

apa yang terkandung dalam buku tersebut, latar belakang, pendekatan atas 

topik yang ditulis, serta menjelaskan alur bagian buku (bab) yang 

terkandung dan bagaimana pembaca menggunakannya. 

  
Sumber: Google Books 

Contoh Bab I Pendahuluan/Prolog 
 

b) Batang tubuh 

• Bagian ini berisi keseluruhan topik yang dibicarakan, diuraikan secara 

runtut dalam bentuk tulisan per bagian bab, subbab, dan turunannya 

serta disertai dengan berbagai format ilustrasi pendukung. 
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• Struktur dari tiap bagian (bab) dan turunannya mencerminkan jumlah 

informasi yang disajikan oleh penulis, jumlah suatu perbandingan yang 

dibuat, dan tingkat kepentingan pengungkapan dari setiap topik. 

• Tidak terdapat susunan baku mengenai pembagian bab dan 

turunannya, akan tetapi harus adanya urutan isi tulisan ataupun 

hubungan antar bab dan turunannya. 

• Untuk naskah penelitian yang diterbitkan menjadi buku, judul bab 

harus mencerminkan topik pembahasan buku, bukan menggunakan 

judul pada format naskah seperti “Tinjauan Pustaka”, “Metodologi 

Penelitian” dsb. 

• Penggunaan bahasa berupa ragam bahasa ilmiah, dengan sumber isi 

yang mudah ditelusuri sumber aslinya. Oleh sebab itu, format penulisan 

isi buku dapat secara langsung menuliskan sumber sitasinya (dalam 

bentuk nama penulis atau nomor urut penulis) atau dalam rangkuman 

terakhir di bagian Daftar Pustaka.  

• Untuk monografi, bab-bab yang disusun harus berkesinambungan dan 

bertautan. 

• Untuk bunga rampai, setiap bab dapat berdiri sendiri. Apabila 

dipisahkan, masing-masing bab dapat enjadi karya tulis /artikel yang 

mandiri. Keterkaitan antar bab pada bunga rampai diikat di bab 

pendahuluan/prolog.  

c) Bab Penutup 

Penutup berisi intisari dan kesimpulan atau rekomendasi pembahasan 

dalam buku. 

 

3) Bahan Akhir (Postliminaries) dapat teridiri atas: 

a) Daftar Pustaka/ Daftar Acuan 

Daftar Pustaka/ Daftar Acuan berupa kandungan informasi yang terdapat 

dalam suatu buku ilmiah serta kompilasi sitasi dari berbagai sumber yang 

lebih dahulu terbit. Daftar Pustaka untuk Bunga Rampai diletakkan  di 

bagian Bahan Isi (diakhir tiap bab). 

b) Bibliografi (opsional) 

Kumpulan sumber informasi diluar format hasil karya tulis yang telah 

dicantumkan dalam daftar acuan, serta merupakan sumber informasi 

lainnya mengenai ide yang dipelajari dan didapatkan untuk penulisannya di 

dalam buku. 

c) Glosarium/ Daftar Istilah (Opsional) 

Glosarium berupa kumpulan kamus singkat atas singktan kata/ istilah 

teknis tertentu yang memerlukan penjelasan lebih terkait maksud dan 

pengertiannya, yang disusun secara alfabetis. 

d) Daftar Singkatan dan Akronim (Opsional) 

Daftar Singkatan dan Akronim yang terdapat dalam buku. 

e) Lampiran (Opsional) 

Informasi tambahan diluardari apa yang telah tercantum dalam isi/batang 

tubuh/badan buku. 
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f) Indeks 

Kumpulan daftar susunan kata atau istilah yang terkandung dalam buku 

yang menjadi kata kunci bagi pembaca yang disusun secara alfabetis diikuti 

dengan keterangan halaman yang memuat kata tersebut. 

g) Biografi Penulis 

Berisi informasi singkat tentang penulis, sekurang-kurangnya berisi nama, 

riwayat pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman sesuai bidang buku yang 

ditulis. 

2. Makalah Lengkap 

a) Kriteria Makalah Lengkap yang Dipublikasikan Dalam Bentuk Majalah 

Ilmiah 

Makalah lengkap yang dipublikasikan dalam Majalah Ilmiah sebagaimana 

dimaksud harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut: 

• diterbitkan oleh unit kerja di Instansi Pemerintah (Kementerian, Lembaga, dll), 

organisasi profesi, lembaga penerbit swasta nasional atau internasional dan 

atau lembaga penerbitan yang diakreditasi oleh Badan Ristek dan Inovasi 

nasional (BRIN); 

• memiliki International Standard Serial Number (ISSN);  

• memiliki mitra bestari (reviewer/pengulas); 

• memiliki tim redaksi; 

• diterbitkan secara teratur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 

 

b) Sistematika Karya Tulis Ilmiah Dipublikasikan Dalam Bentuk Majalah 

Ilmiah 

KTI yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah disusun dalam format makalah 

lengkap mengikuti kaidah umum penulisan ilmiah. Struktur KTI yang 

dipublikasikan dalam majalah ilmiah umumnya dibuat mengikuti ketentuan 

penerbit. Adapun sistematika umum makalah lengkap terdiri dari Judul, Nama dan 

Alamat Penulis, Abstrak dan Kata Kunci, Pendahuluan, Metodelogi, Hasil dan 

Pembahasan, Kesimpulan, Saran, dan Daftar Pustaka. 

1) Judul 

• Judul KTI harus spesifik, jelas, ringkas, informatif, atraktif, eye catching, 

menggambarkan substansi, serta mengandung unsur kata kunci. 

• Dimungkinkan terdapat judul utama yang diikuti dengan penjelasan judul 

(sub judul). Dalam bidang ilmu tertentu, terdapat judul yang berseri 

dikarenakan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian 

berkesinambungan. 

2) Nama dan Alamat Penulis 

• Penyebutan atau penyertaan penulis dalam suatu tulisan harus dibahas 

terebih dahulu sebelum melakukan kolaborasi serta harus didasarkan pada 

petunjuk publikasi. 

• Nama ditulis lengkap tanpa mencantumkan gelar dan merupakan nama 

asli, bukan nama samaran.  
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3) Abstrak dan Kata Kunci 

Abstrak adalah gambaran singkat dari keseluruhan Karya Tulis. Unsur- unsur 

abstrak yaitu: 

▪ Pokok permasalahan yang dibahas, alasan (latar belakang) penelitian, 

tinjauan/ ulasan, serta kajian yang dilaksanakan; 

▪ Bagaimana penelitian dilaksanakan dan metode yang digunakan; 

▪ Pernyataan singkat tentang kegiatan yang telah dilakukan atau hasil 

serta prospeknya. 

• Abstrak ditulis dalam satu paragraf, tanpa disertai acuan, catatan kaki, 

kutipan pustaka, singkatan/ akronim, serta bersifat mandiri. Abstrak tidak 

ditulis dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan; 

• Memuat kata kunci berupa kata/istilah yang paling mempengaruhi/paling 

inti dalam KTI yang dibuat, biasanya terdiri dari tiga sampai lima kata. 

Penulisan kata kunci dapat diurutkan dari yang paling umum ataupun yang 

paling penting dengan menggunakan tanda koma sebagai pemisah; 

• Abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan diikuti oleh 

terjemahan abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggris dengan 

menggunakan huruf miring, hal ini bertujuan agar KTI dapat 

disebarluaskan dalam cakupan nasional maupun internasional; 

 

4) Pendahuluan 

Unsur-unsur yang terdapat dalam bab pendahuluan antara lain: 

• Latar Belakang, menjelaskan permasalahan aktual (teknis/sosial/kultural) 

yang penting untuk diteliti, ditinjau, diulas, dan dikaji serta alasan ilmiah 

atau representasi teori yang didukung oleh acuan pustaka.  

• Permaslahan atau Rumusan Masalah, yaitu permasalahan yang mendasari 

pelaksanaan penelitian serta wajib dikaitkan dengan bidang tugas/ ranah 

keilmuan. Permasalahan dapat diidentifikasi dengan pertanyaan-

pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian tersebut dibuat menyesuaikan 

dengan tujuan yang ingin dicapai; 

• Tujuan dan Manfaat, menggambarkan tujuan pembuatan karya tulis dan 

manfaat yang akan diperoleh serta keterkaitannya dengan temuan pada 

penelitian sebelumnya; 

• Hipotesis, dicntumkan apabila terdapat hipotesis-hipotesis yang digunakan 

selama penelitian; 

• Rancangan Penelitian/ Research Design; 

• Tinjauan Pustaka/ Landasan Teori/Pustaka, yaitu bagian yang menyajikan 

teori-teori yang relevan dan mendukung kegiatan penelitian yang dilakukan. 

Penyajian tinjauan pustaka memerlukan acuan yang kuat, tajam, dan 

mutakhir. 

 

5) Metode 

• Penjelasan metode didasarkan pada karakteristik keilmuan, yaitu rasional, 

empiris, dan sistematis; 
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• Penjelasan mencakup pendekatan penelitian, metode yang digunakan 

selama penelitian serta  bahan dan peralatan yang digunakan selama 

penelitian; 

• Dapat memuat lokasi dan waktu penelitian; 

• Teknik pengumpulan data mencakup sumber data, instrumen 

pengumpulan data dan prosedur pengumpulan data. Prosedur 

pengumpulan data sebaiknya disampaikan secara ringkas, namun cukup 

informatif bagi pembaca yang ingin mengulang penelitian. 

• Prosedur analisis data mencakup penyuntingan data dan informasi yang 

dikumpulkan, penginputan data, validasi data, penentuan program analisis 

data yang digunakan (SAS, SPSS, dan atau lainnya), tabulasi data, serta 

intrepetasi data. 

 

6) Hasil dan Pembahasan 

• Hasil dari pembahasan yang diperoleh merupakan hasil analisis fenomena 

di wilayah penelitian. Hasil yang diperoleh dapat berupa deskriptif naratif, 

angka-angka, gambar/tabledan atau alat. 

• Penulisan hasil dan pembahasan harus runut dan tidak bergeser dari alur 

penelitian yang telah ditetapkan; 

• Hasil harus menjawab permaslahan dan tujuan penelitian; 

• Pembahasan ditulis dengan ringkas, bukan merupakan pengulangan dari 

bagian hasil; 

• Acuan pustaka harus dimunculkan apabila membandingkan hasil yang 

didapat dengan hasil penelitian sebelumnya; 

• Setiap perubahan dari hasil harus dijelaskan secara rasional. 

 

7) Kesimpulan 

• Kesimpulan merupakan bagian akhir yang diperoleh dari hasil analisis dan 

pembahasan dalam sebuah KTI. Kesimpulan bukan penyampaian ulang 

ataupun ringkasan pembahasan, akan tetapi berupa satu kalimat utuh atau 

dalam bentuk butir-butir kesimpulan secara beruntut; 

• Esimpulan harus menjawab pertanyaan dan permasalahan penelitian; 

 

8) Saran (opsional) 

Apabila diperlukan dapat berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata, 

atau implikasi kebijakan atas kesimpulan yang didapatkan; 

 

9) Ucapan Terima Kasih (Opsional) 

Sebagai wujud penghargaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam 

penyusunan sebuah KTI. 

10) Daftar Acuan/Daftar Pustaka 

• Daftar Acuan/ Daftar Pustaka disusun berdasarkan aturan setiap lembaga 

penerbit/publikasi ilmiah yangmengacu pada standar internasional dan 

disesuaikan dengan gaya majalah ilmiah terkait; 
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• Hanya sumber yang dijadikan acuan lah yang dapat dimasukkan kedalam 

daftar. Kemutakhiran data yang diacu oleh penulis dapat dilihat dalam 

tahun publikasi. 

• Makin banyak memuat acuan primer (seperti bersumber dari majalah 

terakreditasi/ Internasional), akan makin bagus mutu tulisan; 

• Daftar acuan sekurang-kurangnya terdiri dari 10 acuan, dan acuan primer 

dianjurkan paling sedikit 80% dari total acuan; 

• Kutipan tulisan sendiri dibatasi paling banyak 30% dari total jumlah 

kutipan (daftar acuan). 

3. Artikel 

Artikel berupa suatu rangkaian atau karangan tulisan yang dibuat berdasarkan 

fakta dan opini yang dipublikasikan baik di media cetak maupun media online. 

Kriteria artikel minimal yang dimaksud dalam buku panduan ini antara lain: 

• Tulisan dalam artikel ditulis berdasarkan fakta; 

Tulisan dapat mengandung argument/opini penulis, akan tetapi gagasan 

argument tersebut harus didasarkan pada fakta, data, hasil penelitian, 

ataupun teori; 

• Bersifat faktual dan informatif; 

• Tulisan dibuat sistematis; dan 

• Ditulis singkat, padat, dan jelas; 

 

Struktur Artikel Opini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pembuka (tesis), bagian 

isi (argument pendukung), dan bagian penutup (Penegasan Ulang). 

• Bagian Pembuka 

Bagian ini berisi pernyataan pendapat atau tesis yang memuat uraian 

pernyataan pendapat dan fakta penting yang dapat dijadikan dasar 

pembahasan di dalam tulisan. 

• Bagian Isi 

Bagian ini berisi argumentasi penulis yang memuat permasalahan yang 

dibahas oleh penulis secara factual dan informatif. 

• Bagian Penutup 

Bagian yang merangkum pembahasan kedalam bentuk kesimpulan. 
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BAB IV 

KARYA TULIS ILMIAH JABATAN FUNGSIONAL PENATA 

RUANG YANG TIDAK DIPUBLIKASIKAN 

Sebagai bagian dari unsur pengembangan profesi Jabatan Fungsional Penata 

Ruang, terdapat 2 kategori pembuatan KTI, yaitu KTI yang dipublikasikan dan KTI 

yang tidak dipublikasikan. KTI yang dibuat oleh Penata Ruang yang tidak 

dipublikasikan tetap harus memenuhi kriteria tertentu untuk dapat dinilai dan 

mendapatkan Angka Kredit. Kriteria tersebut ditetapkan oleh Instansi Pembina 

Pejabat Fungsional Penata Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN). 

Berikut ketentuan penulisan KTI yang tidak dipublikasikan berdasarkan bentuk 

outputnya. 

A. KTI Dalam Bentuk Buku yang Tidak dipublikasikan 

KTI yang dibuat dalam bentuk buku dan tidak dipublikasikan dapat berupa 

hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi atau dapat pula berupa hasil 

ulasan/review literature di bidang tugas jabatan fungsional penata ruang. KTI yang 

dibuat dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan 

harus memenuhi ketentuan berikut: 

▪ Buku yang tidak dipublikasikan harus memenuhi kaidah penulisan ilmiah 

dan etika keilmuan yang tertuang dalam BAB II; 

▪ Buku yang tidak dipublikasikan harus mendapat persetujuan dari atasan 

langsung, dan mendapatkan persetujuan/penerimaan penayangan oleh 

perpustakaan yang diakui oleh instansi Pembina; 

▪ Perpustakaan yang diakui oleh instansi pembina adalah Perpustakaan 

Kementerian ATR/BPN dan atau Perpustakaan Instansi Pemerintah 

Lainnya; 

▪ Buku yang tidak dipubliksikan minimal dapat diakses secara 

umum/diakses terbatas. Seperti tersedia  

B. KTI Dalam Bentuk Makalah Lengkap yang Tidak Dipublikasikan 

KTI di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang berupa hasil 

penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang tata ruang ataupun hasil 

ulasan/review literatur dapat dibuat dalam bentuk makalah lengkap. Makalah 

lengkap yang tidak dipublikasikan tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai 

berikut: 

▪ Makalah yang tidak dipublikasikan  harus memenuhi kaidah penulisan  

ilmiah dan etka keilmuan yang tertuang dalam BAB II; 

▪ Makalah yang tidak dipublikasikan telah direview dan disetujui minimal 

oleh atasan langsung; 

▪ Makalah yang tidak dipublikasikan dapat dilengkapi dengan   bukti berupa: 

1) Lembar persetujuan penayangan perpustakaan instansi. Bagi instansi 

daerah yang tidak memiliki perpustakaan, dapat mengajukan 

penayangan ke Perpustakaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ 

Badan Pertanahan Nasional; dan 

2) Menampilkan surat izin/ disposisi dari atasan langsung.
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BAB V  

KETENTUAN UMUM PENILAIAN KARYA TULIS ILMIAH 

JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG 
                                   

A. Kesimpulan Kriteria dan Nilai Karya Ilmiah di Bidang Penataan Ruang 

Bab ini memuat tentang kriteria penilaian karya tulis/karya ilmiah pada unsur 

pengembangan profesi Jabatan Fungsional Penata Ruang yang tertuang dalam 

lampiran PERMEN PAN RB Nomor 78 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional 

Penata Ruang. Pengelompokan KTI dalam unsur pengembangan profesi digolongkan 

berdasarkan jenis KTI, skema publikasi KTI, dan bentuk KTI. Untuk tiap-tiap butir 

elah ditetapkan agka kredit yang berbeda didasarkan pada tingkat kesulitan 

pembuatannya. Berikut rincian jenis pembuatan KTI dalam unsur pengembangan 

profesi Jabatan Fungsional Penata Ruang.  

Butir Kegiatan 

 

Hasil 

Kerja 

Angka 

Kredit 

Kriteria Penulis 

1 Hasil penelitian/pengkajian/ 
survei/evaluasi di bidang tugas 

Jabatan Fungsional Penata Ruang 
yang dipublikasikan: 

  • apabila terdiri dari 
2 (dua) orang 

penulis, 
pembagian angka 
kredit yaitu 60% 

(enam puluh 
persen) bagi 
penulis utama 

dan 40% (empat 
puluh persen) bagi 
penulis pembantu 

• apabila terdiri dari 
3 (tiga) orang 
penulis, 

pembagian angka 
kredit yaitu 50% 
(lima puluh 

persen) bagi 
penulis utama 
dan masing-

masing 25% (dua 
puluh lima 
persen) bagi 

penulis 
pembantu; 

• apabila terdiri dari 

4 (empat) orang 
penulis, 
pembagian angka 

kredit yaitu 40% 
(empat puluh 
persen) bagi 

penulis utama 

A dalam buku/majalah ilmiah 
internasional yang terindeks 

Buku / 
Majalah 
Ilmiah 

20 

B dalam buku/majalah ilmiah 
nasional 
terakreditasi 

Buku / 
Majalah 
Ilmiah 

12,5 

C dalam buku/majalah ilmiah 
yang diakui 

organisasi profesi dan Instansi 
Pembina 

Buku / 
Majalah 

Ilmiah / 
Naskah 

6 

2 Hasil 

penelitian/pengkajian/survei/evaluas
i di bidang tugas Jabatan Fungsional 
Penata Ruang yang tidak 

dipublikasikan: 

  

A Dalam bentuk buku Buku 8 

B Dalam bentuk makalah Makalah 
/ 

Naskah 

4 

3 Tinjauan atau  ulasan ilmiah hasil 
gagasan sendiri di bidang tugas 

Jabatan Fungsional Penata Ruang 
yang dipublikasikan: 

  

A 

Dalam bentuk buku yang 

diterbitkan dan diedarkan secara 
nasional 

Buku 8 

B 

Dalam majalah ilmiah yang 

diakui organisasi profesi dan 
Instansi Pembina 

Majalah 

Ilmiah / 
Naskah 

4 
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Butir Kegiatan 
 

Hasil 
Kerja 

Angka 
Kredit 

Kriteria Penulis 

4 Membuat tinjauan atau ulasan ilmiah 
hasil gagasan sendiri di bidang tugas 

Jabatan Fungsional Penata Ruang 
yang tidak dipublikasikan: 

  dan masing-
masing 20% (dua 

puluh persen) bagi 
penulis 
pembantu. 

• Penulis pembantu 
berjumlah paling 
banyak 3 (tiga) 
orang 

A Dalam bentuk buku Buku 7 

B Dalam bentuk makalah Makalah 3,5 

5 Menyampaikan prasaran berupa 

tinjauan, gagasan dan atau ulasan 
ilmiah dalam pertemuan ilmiah 

Naskah 2,5 

6 Membuat artikel di bidang tugas 

Jabatan Fungsional Penata Ruang 
yang dipublikasikan 

Artikel 2 

7 Menerjemahkan/menyadur buku 
atau karya 
ilmiah di bidang tugas Jabatan 

Fungsional Penata Ruang yang 
dipublikasikan: 

 

 

A 

Dalam bentuk buku yang 

diterbitkan dan diedarkan secara 
nasional 

Buku 7 

B 
Dalam majalah ilmiah yang 
diakui organisasi profesi dan 
Instansi Pembina 

Majalah 
Ilmiah / 
Naskah 

3,5 

8 Menerjemahkan/menyadur buku 
atau karya 
ilmiah di bidang tugas Jabatan 

Fungsional Penata Ruang yang tidak 
dipublikasikan 

  

A Dalam bentuk buku Buku 3 

B 
Dalam bentuk makalah Makalah 

/ 

Naskah 

1,5 

 

B. Implikasi dan Pengembangan Karya Tulis Ilmiah di Bidang Penataan 

Ruang  

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penulisan Karya 

Tulis/Karya Ilmiah untuk Pejabat Fungsional Penataan Ruang sehingga dapat 

menjadi ukuran peningkatan kompetensi dari jabatan fungsional yang diemban. 

Pedoman ini juga memberikan paduan secara menyeluruh terkait penilaian dari 

capaian output masing-masing pejabat bidang Penataan Ruang. Kebermanfaatan 

lebih lanjut dari pedoman ini diharapkan mampu memberikan: 

1. Pemberian pemahaman yang sama terkait Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang 

Penataan Ruang 

2. Referensi pedoman penulisan bagi Pejabat Fungsional Bidang Penataan Ruang 

3. Referensi bagi pejabat pengawas bidang penataan ruang untuk mengukur 

kinerja Pejabat Fungsional bidang Penataan Ruang 
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Selain itu, pada perkembangan implementasi buku pedoman penulisan dan 

penilaian Karya Tulis/Karya Ilmiah memerlukan perkembangan sebagai berikut: 

1. Peraturan Menteri terkait untuk memberikan payung hukum terhadap buku 

pedoman penulisan dan penilaian Karya Tulis/Karya Ilmiah 

2. Sosialisasi implementasi buku pedoman penulisan dan penilaian Karya 

Tulis/Karya Ilmiah pada calon dan pejabat Fungsional Penataan Ruang 

3. Monitoring dan Evaluasi terhadap implementasi buku pedoman penulisan dan 

penilaian Karya Tulis/Karya Ilmiah 
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PENUTUP 

Demikian panduan penulisan dan penilaian KTI bagi jabatan fungsional penata 

ruang ini dibuat. Penyusunan buku panduan ini disesuaikan dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. Secara umum panduan ini diharapkan dapat menjadi 

acuan bersama baik antara Pejabat Fungsional Penata Ruang dan/atau Tim Penilai 

Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Ruang sehingga memiliki pemahaman yang 

sama dalam penulisan dan penilaian KTI sebagai salah satu kegiatan pengembangan 

profesi penata ruang. Panduan ini secara khusus diharapkan dapat mempermudah 

pejabat fungsional penata ruang dalam kegiatan pengembangan profesi untuk 

meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya khususnya dalam kegiatan penulisan 

KTI di bidang tata ruang. Selain itu adanya panduan ini diharapkan dapat 

memudahkan pejabat atau tim penilai kegiatan pengembangan profesi agar proses 

penilaian yang dilakukan dapat akuntabel dan mampu melahirkan karya tulis/karya 

ilmiah yang sesuai kaidah keilmuan dan dapat dipertanggung jawabkan produknya. 

Setelah adanya buku panduan ini diharapkan terdapat upaya-upaya lanjutan 

agar implementasi panduan ini sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Upaya-upaya 

tersebut diantaranya adalah penetapan Peraturan Menteri terkait sebagai upaya untuk 

memberikan payung hukum terhadap buku panduan penulisan dan penilaian KTI 

Jabatan Fungsional Penata Ruang. Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan adalah 

sosialisasi implementasi buku pedoman penyusunan KTI jabatan fungsional penata 

ruang para pejabat fungsional penata ruang dan/atau tim penilai angka kredit agar 

memperoleh informasi dan pemahaman yang sama. Langkah terakhir yang perlu 

dilakukan dalam pengembangan buku panduan ini adalah monitoring dan evaluasi 

secara berkala, tidak hanya bagi produk penulisan dan proses penilaian karya 

tulis/karya ilmiah, tetapi juga terhadap buku panduan ini agar senantiasa aktual dan 

aplikatif . 
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 Sekretariat Negara. 2017. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 
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