
 

 

Ketentuan Gaya Selingkung 

Jurnal Mahasiswa Sejarah “Verleden” 

 

A. Artikel berhubungan dengan disiplin ilmu Sejarah dari berbagai pendekatan yang akan 

diseleksi untuk setiap penerbitannya. Artikel dari hasil penelitian lebih  diutamakan 

B. Judul Artikel : Judul harus sesuai dengan tema dan isi pembahasan, dengan jumlah kata 

antara 5 hingga 15 kata. 

C. Jumlah halaman artikel antara 10 hingga 15 halaman kertas HVS ukuran A4.  

D. Abstrak ditulis dalam dua bahasa dan terdiri dari 100 hingga 150 kata dalam satu paragraf.  

Isi abstrak merupakan ringkasan dari isi artikel secara umum, disertai pencantuman kata 

kunci (keywords) pada bagian akhir abstrak. 

E. Teknik penulisan : 

1. Artikel ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan celah spasi satu. 

2. Penggunaan keterangan referensi menggunakan dua jenis metode penulisan referensi :  

i. Catatan tubuh (body note) dipergunakan untuk pencantuman referensi utama yg 

diacu dalam tulisan, dengan ketentuan : (nama penulis, tahun terbit : halaman)   

ii. Catatan kaki (footnote) dipergunakan sebagai keterangan penjelas dari narasi 

utama  

3. Dalam penulisan, hindari penggunaan “bullets and numbering” baik menggunakan 

abjad (a, b. c) maupun angka (1,2,3). Poin-poin yang akan dijelaskan dalam tulisan 

dinarasikan berurutan dalam bentuk kalimat (Pertama,..... Kedua,...dan seterusnya)    

F. Ketentuan penulis : 

1. Nama penulis harus konsisten dalam ejaannya, tanpa menyertakan gelar akademik 

2. Menyertakan Curriculum Vitae (CV) berisi : nama,  Instansi, No Telp dan Email, 

Alamat dan Kode Pos 

3. Artikel yang dikirimkan telah disesuaikan dengan ketentuan gaya selingkung dalam 

jurnal ini 

4. Mengirimkan artikel ke Redaksi Jurnal Mahasiswa Sejarah “Verleden”, Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Airlangga, Jl Dharmawangsa Dalam, Kec. Gubeng Surabaya 

60286, Indonesia, atau dikirimkan ke alamat e-mail : isejarah@fib.unair.ac.id  

G. Daftar Pustaka 

1. Untuk refensi dalam bentuk buku :  

Nama belakang penulis, inisial nama depan (tahun terbit). Judul buku huruf miring 



 

 

(italic), Kota terbit : nama penerbit. 

Contoh: Taylor, J.G (2009) Kehidupan Sosial di Batavia, Jakarta : Masup Jakarta. 

2. Untuk bab atau artikel dalam terbitan buku yang diedit 

Nama belakang penulis, inisial nama depan (tahun terbit), Judul bab / artikel, dalam 

nama belakang editor, inisial nama depan (ed). Judul buku huruf miring. Kota terbit : 

Nama penerbit. 

Contoh : Bosma, U (2004), Kelas Indo dan Kewarganeraan Indis, dalam Cote, & 

Westerbeek, Recalling The Indies : Kebudayaan Kolonial dan Identitas Poskolonial, 

Yogyakarta : Syarikat Indonesia. 

3. Untuk referensi dalam bentuk buku (elektronik) : 

Nama belakang penulis, Inisial nama depan (tahun terbit), Judul buku huruf miring. 

Kota terbit : Nama penerbit. (tanggal akses), <URL> 

Contoh :  Woodward, M (2011), Java, Indonesia, and Islam, London / New York : 

Springer. (Diakses 10 April 2012), http:// www.ebookee.org  
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