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Redaksi menerima artikel berupa hasil penelitian ilmiah, kajian literatur (literature review), dan
gagasan ilmiah aktual yang terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan
negara, serta spiritualitas bangsa (historisitas, refleksi, aktualitas) dalam kaukus kerakyatan,
kebangsaan, dan kenegaraan, mewujudkan TRISAKTI sebagai Pedoman Amanat Penderitaan
Rakyat. Artikel bersifat orisinil dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan.
Ketentuan Penulisan:
1. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia dan diketik dengan program ms-word dalam format 1
(satu) kolom, font Cambria 11, 8-15 halaman, 1 (satu) spasi (single space), ukuran kertas A4,
dan margin 2.5 cm dari tepi (atas, bawah, kanan, kiri); nomor halaman disetting pada bagian
bawah tengah. Paragraf dibuat rata kanan dan kiri (justified).
2. Penggunaan warna pada gambar, tabel, dan foto diperbolehkan tetapi ukuran file makalah
tidak melebihi 4 MB. Gambar dan tabel harus diberi nomor dengan urut dan teratur. Judul
gambar atau grafik ditulis di luar kerangka, di bagian bawah gambar dan grafik, disertai
sumber dan tahunnya, sejajar dengan garis tepi kiri gambar. Sementara judul tabel ditulis di
atas tabel, dengan format centre. Tulisan dalam tabel ditulis dalam font Cambria 11 dan spasi
1,15. Di bawah tabel ditulis sumber dan tahun, sejajar dengan garis tepi kiri tabel. Jenis huruf
dan font pada tabel mengunakan Cambria 10.
3. Organisasi penyusunan artikel mengikuti aturan sebagai berikut:
a. Judul
Harus singkat, informatif, maksimum 16 kata, dan ditulis di tengah (center) dengan huruf
kapital. Huruf tebal digunakan untuk judul artikel dan setiap sub judul. Sub judul
menggunakan format title case. Sub judul berawal dari tepi kiri, tanpa huruf atau angka.
b. Penulis
Nama penulis artikel ditulis di bawah judul dan di tengah (center), menggunakan huruf
kapital, tanpa gelar, serta diikuti nama institusi pada baris selanjutnya dan disertakan
alamat email.
c. Abstrak
Abstrak maksimum 250 kata; ditulis dalam bahasa Indonesia. Kata kunci maksimum 7
(tujuh) kata dan dicetak tebal.
d. Pendahuluan
Berisikan inti pokok yang mendasari dilakukannya penelitian/kajian, memuat fenomena,
latar belakang, tujuan dan manfaat (aksiologis), didukung kajian pustaka (buku, jurnal,
dan laporan ilmiah aktual (terbaru).
e. Metode
Berisi tentang desain, populasi dan sampel/subyek penelitian (bila artikel berbasis riset),
teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
f. Hasil dan Pembahasan
Berisi tentang rincian hasil penelitian/kajian, pembahasan yang diperkuat dengan kajian
pustaka (buku, jurnal, dan laporan/hasil penelitian) yang relevan.
g. Kesimpulan dan Saran
Memuat ringkasan hasil penelitian/kajian ilmiah serta saran atau implikasi kebijakan.

h. Kutipan dan Daftar Pustaka
i. Kutipan dalam teks ditulis dengan format American Psychological Association (APA):
nama belakang pengarang dan tahun karangan. Contoh: (Jones, 2019); (Jones &
Sunoto, 2018) atau seperti yang dikemukakan oleh Jones (2019); Jones dan Sunoto
(2020). Penggunaan kata dkk atau et.al setelah nama penulis hanya bisa dituliskan bila
nama penulis lebih dari 6 (enam) orang.
ii. Referensi (daftar pustaka), baik buku maupun jurnal berjumlah 15 buah. Sumber
pustaka jurnal yang digunakan dalam artikel dibatasi 5 (lima) tahun terakhir.
iii. Catatan kaki (footnote) tidak perlu dituliskan.
iv. Daftar Pustaka mengikuti aturan sistem nama dan tahun serta disusun menurut abjad.
Daftar Pustaka hanya memuat pustaka yang dirujuk dalam tulisan. Kajian pustaka pada
daftar pustaka tidak perlu dibedakan menurut sumber kajian pustaka, baik buku/ebook, jurnal/e-journal, maupun laporan/e-report/paper dari hasil penelitian.
v. Proses sitasi disarankan menggunakan Mendeley tool.
vi. Berikut ini contoh penulisan daftar pustaka:
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