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Bahasa
Bahasa yang dipergunakan dalam penulisan naskah adalah bahasa Indonesia dan Inggris yang baku.

Susunan Naskah
Urutan naskah dimulai dari judul, abstrak atau abstract, pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan,
kesimpulan, dan daftar pustaka. Penulisan tanpa menggunakan nomor sub judul.

Judul
Menunjukkan isi, ditulis bold dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Dibawah judul dicantumkan nama penulis tanpa
gelar kesarjanaan, instansi asal penulis dan email.

Abstrak atau Abstract

Memuat permasalahan, metodologi dan hasil yang ditulis sebanyak 200 – 300 kata dan dilengkapi dengan keywords
atau kata kunci sebanyak 3 – 6 kata yang dituliskan dibawahnya.
Pendahuluan
Berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, metodologi, tanpa sub judul. Penulisan
sumber referensi dalam teks dengan cara menuliskan didalam kurung : nama akhir penulis dan tahun penerbitan dan
nomor halaman dapat dituliskan jika dipandang perlu. Contoh : (Andesta, 2006 : 114), (Andesta, 2006 ; Deny :
2005)

Metodologi
Berisikan langkah-langkah penyelesaian penelitian.

Hasil dan Pembahasan
Menguraikan hasil analisis kualitatif dan / atau kuantitatif dengan menekankan pada jawaban atas permasalahan.

Kesimpulan
Berisi pernyataan singkat tentang hasil yang disarikan dari pembahasan dan menjawab tujuan.
Saran dapat dituliskan pada bagian akhir setelah kesimpulan.

Daftar Pustaka
Disusun berdasarkan alphabet sesuai nama akhir penulisnya (tanpa gelar akademik) baik untuk penulis asing
ataupun penulis Indonesia.
Contoh :
1. Buku
: nama akhir penulis, nama awal (disingkat), nama tengah (disingkat), tahun, judul
buku, jilid, edisi, nama penerbit, kota.
2. Majalah
: nama akhir penulis, nama awal (disingkat), nama tengah (disingkat), tahun, judul
tulisan, nama majalah, edisi, nama penerbit, kota.
3. Jurnal
: nama akhir penulis, nama awal (disingkat), nama tengah (disingkat), judul tulisan,
nama jurnal, volume, nomor, tahun, nomor halaman.

Teknik Penulisan
Layout penulisan menggunakan 2 kolom. Pengetikan naskah menggunakan jarak 1 spasi, lebar kertas 21 X 29,7 cm
(A4), panjang tulisan 15 – 20 halaman. Jenis huruf Times New Roman: judul: 14 pt, isi: 11 pt, abstrak: 10 pt dan
nama tabel / gambar: 11 pt. Margin penulisan: atas 2.5 cm, kiri 2.5 cm, bawah 3.5 cm, kanan 2 cm, tanpa footnote.
Gambar merupakan gambar digital (hasil scanner) menyatu dengan teks. Penomoran untuk tabel (diatas tabel),
gambar (dibawah gambar) dengan nomor urut.

Pengiriman Naskah
Naskah dikirim ke redaksi disertai dengan softcopy dan belum pernah dimuat dalam penerbitan lain.

