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1. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia baku, panjang naskah maksimal 15 halaman (kuarto, 

spasi 1,5) termasuk lampiran dan daftar pustaka, disertai abstrak (150-300 kata, dan kata kunci 

(5-7), huruf times new roman, 12. 

2. Sistematika penulisan naskah artikel terdiri atas: (a) judul artikel: jelas dan singkat. Judul 

dibatasi tidak lebih dari 20 kata termasuk spasi. Judul artikel, judul bagian, dan subbagian 

dicetak tebal. Judul diketik dengan huruf kapital ukuran font 14. (b) nama, afiliasi lembaga 

dan alamat, serta alamat email penulis: nama ditulis lengkap tanpa gelar. Alamat ditulis di 

bawah nama penulis, disertai dengan alamat lengkap institusi atau afiliasi lembaga serta alamat 

email yang dapat dihubungi. (c) abstrak: merupakan intisari naskah, berjumlah 100–200 kata 

dan dituangkan dalam satu paragraf. (d) kata kunci: dicantumkan di bawah abstrak 5-7 kata. 

Kata-kata kunci mencerminkan konsep penting yang ada di dalam naskah. Pemakaian nama-

nama orang, tempat, atau lembaga pada kata-kata kunci yang bukan merupakan fokus 

pembahasan naskah sebaiknya dihindari. (e) pendahuluan: berisi latar belakang, masalah dan 

kerangka teoretis baik eksplisit maupun implisit, (f) metode, (h) hasil dan pembahasan atas 

masalah: disajikan dalam subbab-subbab, ditulis dalam bahasa Indonesia, menyajikan dan 

membahas secara jelas pokok bahasan dengan mengacu kepada tujuan penulisan, (i) simpulan, 

dan (j) daftar pustaka/daftar rujukan: pustaka yang diacu harus dipakai dan masuk dalam 

teks artikel. Penulis lebih dari dua orang menggunakan et.al. di belakang nama pertama. 

 

3. Rujukan ditulis berdasar sistem in notes dengan format Nama, tahun dan halaman (misal, 

Geertz, 1969:27). 

 

4. Daftar Pustaka disusun secara alfabetis dengan mengikuti format contoh sebagai berikut. 

a. Buku 

 Kartodirdjo, Sartono. 1982. Perkembangan Historiografi Indonesia. Jakarta: Gramedia. 

b. Buku kumpulan artikel 

 Potter, Lesley M. 2005.  ”Commodifying, Consuming and Converting Kalimantan’s 

Forest,” dalam Peter Boomgaard dan David Henley (eds). Muddied Waters. Leiden: 

KITLV Press.  Hlm. 265-290. 

c. Artikel dalam jurnal atau majalah 

Suganda, Emirhadi. 2010. ”Pengelolaan Lingkungan dan Kondisi Masyarakat pada Hilir 

Sungai,” Jurnal Makara Sosial Humaniora, 13 (2), hlm. 90-120. 

d. Artikel dalam koran, 

 Gunawan, Restu. 2010. ”Banjir di Jakarta,” Kompas. 12 Desember, hlm. 22. 

e. Tulisan/Berita dalam koran 

Kompas, 12 Januari 2011. ”Terkoyaknya Multikulturalisme,” Kompas. hlm. 27. 

f. Skripsi, Tesis, Disertasi, laporan penelitian, Makalah 

Kuntowijoyo. 1980. ”Social Change in Madura,”  Thesis, New York: Columbia University.  

g. Internet 

Van der Eng Pierre. 2008. ”Food Supply in Java during the War and Decolonisation,” 

(http://mpra.ub.unimuenchen.de/8852/MPRA Paper no 8852), diunduh tanggal 15 

Juli 2010. 
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