PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL EMPIRIKA
1.

2.

PERSYARATAN UMUM:
a) Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan kerapatan baris 1,5 spasi,
font Calibri 11, ukuran kertas A4, format satu kolom
b) Panjang naskah tidak lebih dari 5000 kata atau kurang lebih 10-15 halaman termasuk tabel,
gambar dan grafik
c) Istilah-istilah dalam bahasa daerah atau asing ditulis dalam huruf miring
d) Naskah dikirim ke: jurnalempirika@gmail.com
e) Naskah yang dimuat akan disunting kembali tanpa mengubah isinya
f) Naskah yang tidak dimuat akan dikirim kembali kepada penulis dengan pemberitahuan
tertulis dari redaksi
STRUKTUR NASKAH

Naskah yang dikirim bisa merupakan hasil penelitian lapangan maupun penelitian konseptual
dengan struktur penulisan sebagai berikut:
a) Judul: judul hendaknya ringkas dan informatif tidak lebih dari 15 kata, mengandung kata
kunci topik penelitian, jenis huruf Calibri 13 dengan jarak spasi 1, judul dalam bahasa
Indonesia atau Inggris sesuai dengan tulisan dalam naskah.
b) Baris kepemilikan (authorship lines): afiliasi kelembagaan sesuai dengan tempat bekerja,
nama-nama penulis merupakan orang yang benar-benar terlibat dalam rangkaian penelitian
dan penulisan laporan, jabatan akademik/fungsional dan kesarjanaan tidak perlu
dicantumkan, nama lembaga dicantumkan secara lengkap dibawah nama penulis beserta
alamat pos dan email. Jika penulis lebih dari satu, dan berasal dari lembaga yang bebeda
maka semua alamat dicantumkan dengan memberi tanda superkrip angka kecil mulai dari 1
pada belakang nama penulis secara berurutan, nama penulis korespondensi (corresponding
author) diberi tanda (*).
c) Abstrak: ditulis secara ringkas dan faktual, mencakup tujuan, metode hasil dan simpulan,
ditulis dalam satu paragraf, ditulis dalam bahasa Indonesia/Inggris panjang abstrak kurang
lebih 150-200 kata.
d) Kata kunci: terdiri dari 3-5 kata, ditulis sesuai urutan abjad, antara kata kunci dipisahkan
tanda koma.
e) Pendahuluan: mengandung latar belakang masalah, permasalahan dan tujuan, persentase
halaman pendahuluan antara 10-15% dari panjang keseluruhan naskah.
f) Metode penelitian: merupakan informasi ringkas tentang metode penelitian yang
digunakan meliputi, subyek penelitian, desain yang digunakan, teknik pengumpulan dan

analisis data.
g) Hasil dan Pembahasan: format hasil penelitian dan pembahasan tidak dipisahkan menjadi
satu kesatuan, bisa didukung dengan gambar maupun tabel.
h) Simpulan: hendaknya merupakan jawaban atas permasalahan dan tjuan penelitian, ditulis
satu paragraf dalam bentuk uraian.
i) Ucapan terimakasih: berisi ucapan terimakasih kepada lembag pemberi dana, atau individu
yang telah membantu pelaksanaann dan penulisan naskah.
j) Daftar pustaka: rujukan yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanyalah rujukan yang
benar-benar dikutip dalam naskah, disusun secara alfabetis berdasarkan urutan abjad nama
penulis, nama yang ditampilkan adalah nama akhir diikuti singkatan nama awal (dan tengah
jika ada). Penulisan judul diawali dengan huruf kapital hanya di awal kalimat. Setelah
penulisan nama, tahun, judul artikel dan seteerusnya diakhiri dengan (.)

