PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL
JURNAL EKSPLANASI

1. Artikel yang dikirim berupa hasil penelitian atau hasil penelaahan teoritis yang terkait dengan berbagai
issue dari multidisiplin ilmu.
2. Artikel memiliki gagasan original, memiliki kontribusi teoritis dan kebijakan
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia/Inggris. Panjanga halaman maksimal 25 halaman ukuran kertas
kuarto spasi ganda termasuk daftar table dan gambar. Artikel dilengkapi abstrak dalam bahasa Inggris
untuk artikel yang berbahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia bagi artikel yang berbahasa Inggris.
Jumlah kata maksimal 200 kata, abstrak berisi; permasalahan, tujuan penulisan, metodologi atau
pembahasan dan hasil juga disertai kata kunci.
4. Artikel ditulis dengan sistematika sebagai berikut :
- Judul di disertai nama penulis beserta identitasnya
- Artikel dilengkapi abstrak dalam bahasa Inggris untuk artikel yang berbahasa Indonesia, dalam
bahasa Indonesia bagi artikel yang berbahasa Inggris. Jumlah kata maksimal 200 kata, abstrak
berisi; permasalahan, tujuan penulisan, metodologi atau pembahasan, dan hasil.
- Pendahuluan berisi latar belakang masalah; motivasi penulisan; tujuan dan manfaat.
- Landasan teori dan pengembangan hipotesis atau proposisi ( jika penelitian studi empiris)
- Metodologi berisi obyek penelitian, sampling, metode pengumpulan data, alat analisis.
- Pemaparan hasil dan pembahasan
- Penutup berisi simpulan, implikasi, keterbatasan dan rekomendasi
- Daftar Pustaka
Daftar pustaka harus sesuai dengan referensi yang digunakan dalam penelitian dari pendahuluan
sampai dengan penutup. Daftar pustaka disusun secara alfabetis berisi nama penulis, tahun terbit,
judul Buku/Jurnal, nama penerbit dan kota penerbit.
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5. Catatan untuk Kutipan
Setiap kutipan ditulis dengan nama akhir pengarang, tahun terbit: halaman (contoh: Lubis, 2007: 17)
6. Penulis mengirim 2 (dua) hard copy artikel disertai dengan surat pengantar dari penulis dan juga surat
pernyataan bermaterai 6000 yang menyatakan bahwa artikel yang ditulis bebas plagiasi dan
pelanggaran akademik lainnya.
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