Pedoman Penulis
 Persyaratan Umum Naskah
 Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris
 Panjang Naskah Berkisar 3000 s/d 8000 Kata (Termasuk
Referensi)
 Naskah yang dipersiapkan harus mengikuti template yang
disediakan
 Naskah yang akan dikirim, belum pernah diterbitkan dan
atau tidak dalam proses penerbitan pada jurnal atau
publikasi lainnya
 Naskah yang dikirimkan dalam format file Microsoft Word,
RTF, atau WordPerfect (jangan gunakan format lain).

 Struktur Manuscript
 Judul: Artikel Maksimal dalam 15 kata, yang menggunakan
Bahasa inggris dan Bahasa Indonesia, tanpa Akronim dan
Singkatan
 Informasi penulis: Nama Penulis Pertama, Penulis Kedua
dan Seterusnya, Afiliasi Masing-masing Penulis dan Alamat
Korespondensi naskah
 Abstrak: Panjang Abstrak berkisar 150-250 kata, tidak ada
kutipan dalam abstrak, dan menjelaskan secara abstraksi
tujuan utama, metode yang digunakan, hasil utama, dan
simpulan serta saran (opsional).
 Struktur Naskah: Penulis harus mengikuti struktur
penyajian
naskah
yang
telah
ditentukan,
yakni
Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan
Simpulan (serta saran, Opsional).
 Referensi: Referensi yang ditampilkan hanya referensi yang
dikutip dalam naskah. Diharapkan referensi yang
digunakan berasal dari hasil penelitian terbaru yang
diterbitkan pada jurnal atau buku. Referensi primer minimal
60%. Gunakan Gaya APA (American Psychological
Association) ke-6 untuk penulisan referensi.
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Fokus dan Ruang Lingkup
CENDERAWASIH: Journal of ELIPS (Ekonomi,Lingkungan,
Infrastruktur,Pengembangan Wilayah dan Sosial Budaya) Papua
diterbitkan untuk mengembangkan dan memperkaya diskusi ilmiah
bagi para Cendekiawan/i yang menaruh minat pada isu-isu
Pengembangan Wilayah dan Kota di kawasan Asia-Pasific, khususnya
di Papua . Jurnal ini menerapkan proses peer-review Anonim tunggal
dalam memilih artikel berkualitas tinggi. Editor menyambut baik
kiriman artikel teoritis atau berbasis penelitian. Argumen penulis tidak
perlu sejalan dengan editor.
Ruang lingkup artikel (penelitian) lapangan yang diterbitkan
dalam jurnal ini berkaitan dengan;
Artikel ini menyajikan hasil penelitian Pengembangan wilayah/
kualitatif pada topik tertentu dan berkaitan dengan tata
letak/Perencanaan di kawasan asia pasifik khususnya indonesia timur;
Artikel ini merupakan diskusi terperinci tentang penelitian terapan dan
kolaboratif dengan keterlibatan yang kuat antara penulis dan subjek
kolaborator dalam melaksanakan program intervensi atau inisiatif
pembangunan lainnya yang menekankan pada masalah pembangunan
berkelanjutan dan pengembangan wilayah.
Ruang lingkup penelitian pustaka yang diterbitkan dalam jurnal
ini berkaitan dengan;
 Analisis
Terhadap
Perencanaan
Terhadap
Penelitian
Pengembangan Wilayah, Perencanaan, Pengaplikasian Teori dan
Praktek
Pengembangan
Wilayah
dan
Pembangunan
Berkelanjutan.
 Artikel tersebut merupakan tinjauan kritis terhadap referensi
bidang Perencanaan Wilayah dan Kota dan buku referensi lainnya
yang wajib diterbitkan minimal 5 tahun terakhir.
 Makalah tinjauan ada untuk ekspresi pendapat dan
memungkinkan penulis untuk mengirimkan materi yang mungkin
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tidak sesuai untuk artikel penelitian asli tetapi berisi ide-ide yang
layak untuk dipublikasikan.
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini menangani
berbagai topik, termasuk:











Pengembangan Wilayah dan Kota;
Perencanaan Pengembangan Wilayah Pesisir;
Perencanaan dan Kegempaan;
Perencanaan Berbasis Software
Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pegunungan;
Perencanaan Wilayah Berbasis Adat;
Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
System Infrastruktur dan Transportasi
Manajemen Lahan;
Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan
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