4th Economics & Business Research Festival
Panduan Penulisan Naskah
Format
1. Naskah harus disusun secara padat, diusahakan agar tidak lebih dari 25 halaman (kurang
lebih 7.000 kata) pada halaman berukuran A4, Times New Roman 12, spasi ganda.
2. Marjin sekurang-kurangnya satu inchi dari atas, bawah dan samping.
3. Penulis tidak boleh mengidentifikasi diri secara langsung atau tidak langsung dalam
naskah. Penulis tunggal tidak boleh menggunakan kata ganti “kami”.
4. Halaman muka naskah harus memuat judul naskah, nama penulis, nama lembaga tempat
penulis berafiliasi, alamat email.
5. Semua halaman harus bernomor urut.
6. Angka-angka dari satu sepuluh, kecuali dalam tabel dan daftar dan jika digunakan sebagai
satuan atau kuantitas (jarak, berat dan ukuran) harus dieja. Sebagai contoh: tiga hari; 3
kilometer, 30 tahun. Semua angka-angka yang lain dinyatakan secara numeris.
7. Kata persen dalam teks menggunakan kata persen sedangkan dalam tabel dan gambar
digunakan simbol %.
8. Judul harus disusun sedemikian rupa sehingga judul terletak ditengah, cetak tebal dan
huruf besar (kapital). Judul yang menggunakan Bahasa Indonesia tidak melebihi 12 kata
dan yang menggunakan Bahasa Inggris tidak melebihi 10 kata.
9. Abstrak harus dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, terdiri dari kurang lebih
150 – 200 kata dalam satu alinea, ditulis pada halaman pertama naskah. Abstrak harus
secara padat menyatakan tujuan naskah, isu/pertanyaan riset, metoda, hasil dan simpulan
dan kontribusinya. Untuk kata kunci terdiri dari 3 sampai 5 kata.
10. Setiap naskah hendaknya lebih mengutamakan sumber pustaka primer dan proporsi
untuk terbitan 10 tahun terakhir diusahakan di atas 80 %
11. Setiap naskah yang akan dikirim ke redaksi hendaknya terbebas dari kesalahan teknis
seperti dari salah ketik, salah cara melakukan kutipan, tidak lengkap daftar referensinya.
Tabel dan Gambar
Penulis harus memperhatikan persyaratan umum sebagai berikut.
1. Setiap tabel dan gambar (grafik) disajikan pada halaman terpisah dari badan tulis (di
bagian akhir naskah). Penulis cukup menyebutkan pada bagian dalam naskah, tempat
pencantuman tabel atau gambar, misalnya dengan menuliskan (sisipkan tabel X disini).
2. Rujukan terhadap setiap tabel atau gambar harus dibuat dalam naskah.
3. Tabel dan gambar harus dapat diinterprestasi tanpa harus dalam naskah.
4. Setiap tabel atau gambar harus diberi nomor urut, judul yang sesuai dengan isi tabel atau
gambar dan sumber kutipan (bila relevan).

Kutipan dan Referensi
Gaya penulisan naskah mengikuti Chicago Manual of Style untuk edisi 16 terutama untuk caracara merujuk dan penyajian rujukan dalam daftar referensi.
Kutipan
a. Satu sumber kutipan dengan satu penulis: (Jones 1998).
b. Satu sumber kutipan dengan dua penulis: (Jones dan Freeman 1980).
c. Satu sumber kutipan dengan lebih dari dua penulis: (Jones et al., 1997).
d. Dua sumber kutipan dengan penulis berbeda: (Jones 1987; Freeman 1988).
e. Dua sumber kutipan dengan penulis sama: (Jones 1988; 1999). Jika tahun publikasinya
sama: (Jones, 1999a; 1999b).
f. Sumber kutipan yang berasal dari pekerjaan suatu institusi ditulis dengan menyebutkan
akronim institusi yang bersangkutan, misalnya (IAI 2012).
Referensi
1. Daftar referensi disusun urut abjad nama penulis pertama atau nama institusi yang
pekerjaannya dikutip.
2. Susunan setiap referensi: nama penulis, tahun publikasi, judul artikel atau nama buku,
nama jurnal atau penerbit, nomor halaman.
3. Nama jurnal tidak boleh disingkat,
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Catatan kaki :
Catatan kaki tidak digunakan untuk dokumentasi. Catatan kaki hanya digunakan untuk memberi
penjelasan lebih lanjut terhadap sesuatu hal yang kalau dimasukkan dalam badan tulisan akan mengganggu
kontinuitas naskah. Catatan kaki diberi nomor urut dengan angka Arab dengan catatan superscript.

