PEDOMAN PENULISAN (GAYA SELINGKUNG)
ARTIKEL SIMPOSIUM RISET EKONOMI VII
FORMAT PENULISAN
1. Artikel diketik pada format kertas A4 (8.27” x 11,69”)
2. Judul artikel dan identitas penulis (nama dan alamat email, dan/atau alamat surat)
ditulis di bagian paling atas. Identitas penulis dicantumkan di bawah judul artikel.
Judul artikel sebaiknya tidak lebih dari (15) lima belas kata.
3. Panjang artikel tidak lebih dari 7.000 kata atau 15-25 halaman berspasi 1 (satu),
termasuk tabel dan gambar.
4. Jenis huruf Times New Roman 12.
5. Marjin atas, bawah, kiri,dan kanan lebih kurang 1 inci.
6. Kutipan langsung yang panjang (lebih dari tiga setengah baris) diketik dengan
jarak baris satu dengan indented style (bentukberinden).
7. Kutipan gambar atau rujukan harus menyebutkan sumber dan tahun. Format
sumber kutipan atau rujukan, yaitu: NamaPenulis, Tahun, JudulBuku/Artikel,
Nama Penerbit/Jurnal, halaman yang dikutip. Cara penulisan nama penulis yang
karyanya dikutip konsisten dengan cara penulisan nama di daftar rujukan.
8. Nama penulis dari Indonesia tidak perlu dibalik. ContohAdiS ampurno, 2006.
9. Minimal 80% dar irujukan yang digunakan berasal darisumber yang terkini
(diterbitkan tidak lebih dari 10 tahun sebelum karya ilmiah disampaikan ke Panitia
SIMREK).
10. Mencantumkan nomor urut halaman di bagianbawah.
11. Nomor dan judul table serta gambar di bagian atas table dan gambar, dicetak
tebal. Judul table dan gambar diletakkan di bawah nomor table dan gambar.
12. Mencantumkan sumber rujukan table dan gambar di bagian bawah table dan
gambar
13. MelampirkanCuriculum Vitae (CV) penulis di lembarterpisah. CV memuat:
alamat rumah dan institusi, nomor telepon yang dapat dihubungi dan nomor
telepon institusi, riwayat pendidikan, beberapa judul karya ilmiah dan/atau
penelitian terbaru yang telah dipublikasikan, bidang keahlian/minat penelitian,
serta pengalaman kerja dan organisasi.
PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL
RerangkaArtikel terdiri dari: (1) Judul, (2) Abstraksi (Bahasa Indonesia/Inggris), (3)
Pendahuluan, (4) RerangkaTeoritis yang dipakai dan hipotesis (jika ada), (5) Metode
Penelitian, (6) Analisis Data dan Pembahasan, (7) Kesimpulan, Implikasi,
Keterbatasan dan Saran, (8) DaftarRujukan, dan (9) Lampiran. Penjelasan dari
masing-masing sub dalam rerangka artikel adalah sebagai berikut:
JudulArtikel
Jumlah kata yang digunakanuntukjudulartikelmaksimum 15 (lima belas) kata. Judul
menggambarkan isi artikel, dengan menggunakan kata, istilah, singkatan, rumus,
jargon seperti yang digunakan pada judul laporan hasilpenelitian, contoh kata:
pengaruh, analisis, hubungan dan sejenisnya.
Abstraksi
 Abstraksi (abstract) ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
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Bagian ini memuat ringkasan artikel dan berisi ide-ide pokok tulisan. Cakupan
minimal yang termuat dalam abstraksi (abstract) adalah: permasalahan, tujuan
penelitian, metode, temuan dan implikasi.
Disusun dalam satu (1) paragraph
Disajikan di bagian awal artikel, justify, Times New Roman 12.
Jumlah kata antara 150-200 kata.
Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang benar.
Menyebutkan 2-5 kata kunci (key words) di bawah paragraph abstraksi (abstract)

Pendahuluan
Pendahuluan ditulis maksimum satu (1) halaman, berisi latarbelakang, alasan
penelitian, rumusan masalah,pernyataan tujuan penelitian. Penulisan di bagian ini
tidak memakai sub judul (sub-heading)dan tidak menggunakan Bullets atau
numbering.
RerangkaTeoritisdanHipotesis (jikaada)
Bagian ini memuat kajian terhadap penelitian sebelumnya yang menjadi dasar
penulisan penelitian.Kajian teoritis yang digunakan adalah sumber
primer.Penggunaan sumber sekunder dan/atau buku teks tidak melebihi 20% dari total
jumlah referensi. Jika ada kutipan maka kutipan maksimum satu (1) paragraph
dan/atau disajikan berupa intisari berdasarkan penalaran penulis.
MetodePenelitian
Bagian ini memuat langkah peneliti dalam melakukan penelitian, mulai dari rerangka
penelitian, lokasi serta periode penelitian penjelasan atau definisi operasional dari
variabel-variabel penelitian, metoda pengambilan sampel serta periode sampel yang
digunakan, teknisanalisis. Penyajian dari masing-masing sub bab disajikan dalam
bentuk paragraf-paragraf, meminimalkan bullet dan numbering, lengkap dan padat.
Analisis Data danPembahasan
Bagian ini memuat kajian keterkaitan antara hasil/temuan, teori serta hipotesis
(jikaada) berdasarkan penalaran peneliti.Analisis data dan pembahasan disampaikan
dengan padat dan jelas, serta bukan barisan tabel data.Tabel yang disajikan bukan
berupa output oleh statistic, namun merupakan rangkuman hasil yang
informative.Gambar dan Tabel diletakkan secara konsisten di bagian tengah halaman,
diberi nomor dan judul di bagian atas.
DaftarRujukan
Sumber primer memilikinilai yang lebih tinggi.Sumber sekunder tidak boleh lebih
dari 20%.Penulisan Daftar Rujukan mengacu pada Harvard Style.
Lampiran
Lampiran dapat berupa instrument penelitian, data pendukung, gambar dan
sebagainya yang mendukung kelengkapan artikel dan memudahkan pembaca untuk
memahami isi tulisan.
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