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Tema: Terobosan Mengatasi Kesenjangan SosialEkonomi
Kebijakan Panitia
Undangan menulis Artikel Ilmiah ini diselenggarakan
oleh Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi
Indonesia
(PP
ISEI)
dengan
tujuan
untuk
mengembangkan, memajukan dan menyebarkan hasil
penelitian teoritis maupun empirik dalam Bidang Ilmu
Ekonomi khususnya yang terkait dengan Tema Utama
dan Sub Tema.
Setiap Naskah yang masuk akan melalui proses
Seleksi oleh Panitia Call for Papers. Seleksi
didasarkan atas kontribusi tiap tulisan dalam bidang
sesuai dengan tema yang ditetapkan, kejelasan dan
kedalaman penalaran konseptualnya, ketepatan
metodologi yang digunakan, serta kejelasan cara
penulisannya.
Panitia hanya menerima naskah yang merupakan hasil
karya orisinil, belum diserahkan kepada jurnal lain,
atau sedang dalam proses untuk diterbitkan dalam
bentuk-bentuk lain seperti proceeding, monograph,
atau buku. Penulis naskah diminta tidak mengirim
naskah yang sama untuk call papers lainnya sampai
ada keputusan yang jelas dari Panitia sesuai batas
waktu yang diumumkan.
Tulisan dapat berupa hasil penelitian empiris kuantitatif
ataupun kualitatif mengenai suatu konsepsi atau teori
dalam Bidang Ilmu Ekonomi terkait dengan tema dan
sub tema yang ditetapkan Penelitian empirik harus
menjelaskan secara akurat spesifikasi data dan
perhitungan yang digunakan. Dalam hal data yang
digunakan bersifat propietary, penulis harus secara
jelas menyampaikannya dalam naskah.

Pedoman Umum Penulisan Naskah
Panitia menerima naskah dalam Bahasa Indonesia
ataupun Bahasa Inggris. Naskah ditulis dengan
menggunakan Microsoft Office Word, dengan spasi
ganda, huruf Times New Roman 12 pt, ukuran kertas
A4, dengan panjang naskah 10 sampai dengan 15
halaman.
Naskah memuat judul (tidak lebih dari dua belas kata),
nama penulis (afiliasi lembaga dan email), abstrak
(ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris,
150-200 kata, disertai lima kata kunci). Abstrak terdiri
dari tujuan studi, metode riset yang digunakan, hasil

studi, dan kesimpulannya. Didalam abstrak tidak perlu
ada referensi, dan tidak perlu ada penyajian
persamaan.
Bagian utama naskah disajikan dengan sistematika:
Pendahuluan,
Metode
Penelitian,
Hasil
dan
Pembahasan, Simpulan dan Saran, dan Daftar
Pustaka. Dalam naskah tidak boleh ada lampiran
dalam bentuk apapun. Pendahuluan meliputi latar
belakang studi dan tujuan studi. Dalam pendahuluan
tidak perlu dimasukkan dukungan konsep ataupun
tinjauan teori, melainkan memasukkan hasil penelitian
terkait yang berasal dari artikel ilmiah yang sudah
dipublikasi dalam 10 tahun terakhir. Pada bagian
pendahuluan ini tidak ada sub judul.
Pada bagian naskah lain dapat diberikan judul dan sub
judul. Judul peringkat 1, HURUF BESAR SEMUA
TEBAL. Judul peringkat 2, Huruf Besar Kecil Tebal.
Judul peringkat 3, Huruf Besar Kecil Tebal dan
Miring. Penyajian persamaan, tabel, gambar, harus
disertai dengan nomor urut yang konsisten, judulnya,
dan sumbernya.
Pengutipan
dan
penyusunan
daftar
pustaka
menggunakan American Psychology Association
(APA) Style Format. Referensi dalam teks
menyebutkan nama dan diikuti tahun (ditempatkan
dalam tanda kurung) di mana referensi tersebut
diterbitkan. Misal: ... dalam penelusuran Lassa (2008),
konsep ketahanan pangan ... menurun pada sepuluh
tahun terakhir (Chong & Liu, 2009). Sejalan dengan
temuan Bloningen et al. (2005)....
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Naskah diserahkan langsung ke sekretariat berikut
softcopynya atau dikirim lewat email
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