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Term of Reference (ToR) 
TULAR NALAR SUMMIT 2021 

 
Call for Papers 

“Tular Nalar Sebagai Upaya Meningkatkan Berpikir Kritis Melalui Literasi Media 
dan Digital.” 

 

 

A. Ketentuan Umum 

1. Artikel merupakan hasil penelitian empiris atau hasil pemikiran konseptual dan kajian 

teoritis yang belum pernah dimuat dan tidak sedang dikirim ke jurnal lain. 

2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia yang baku atau bahasa Inggris yang baik. 

Diketik 1 spasi untuk abstrak serta 1,5 spasi untuk isi dengan jenis huruf Times New 

Roman ukuran 12; dengan margin atas dan kiri 4 cm dan bawah dan kanan 3 cm; 

ukuran kertas A4 (210 x 297 mm). 

3. Jumlah kata dalam artikel maksimal 5.000 kata dan tidak termasuk referensi.  

4. Penulisan sumber pustaka pada kutipan dengan cara nama dan tahun pada kutipan. 

Kemutakhiran bahan pustaka dan ketajaman analisis yang dilakukan secara kritis 

sangat diutamakan. 

5. Penulisan judul tabel diletakkan di atas tabel dengan rata kiri;  

contoh: Tabel 1. Jenis-jenis Hoaks 

6. Penulisan judul gambar dan grafik diletakan di bawah dengan rata kiri gambar atau 

grafik; contoh: Gambar 1. Tangkapan Layar Ujaran Kebencian  

7. Artikel dikirim ke alamat websites: http://bit.ly/TNSummit_Paper   

8. Peneliti wajib memeriksa similarity index secara mandiri, persentase yang disarankan 

adalah di bawah 20%.  Hasil cek similarity index wajib dikirimkan bersama artikel. 

9. Peneliti wajib menyertakan biografi singkat dengan jumlah kata maksimal 70 kata.  

10. Penilaian artikel dapat berupa: 

a. Dipaparkan 

b. Dipaparkan dengan revisi 

c. Ditolak 

1. KAIDAH SELINGKUNG 

http://bit.ly/TNSummit_Paper


 

 

B. Ketentuan Khusus 

1) Judul artikel harus ditulis spesifik, ringkas, informatif, dan efektif dengan huruf 

kapital dengan tulisan berbahasa Indonesia, dan tidak lebih dari 12 kata atau 10 kata 

jika ditulis dalam bahasa Inggris.  

2) Nama penulis artikel ditulis baku lengkap tanpa gelar akademis dan di bawah nama 

penulis disertai alamat lembaga dan alamat email. 

3) Abstrak ditulis secara jelas, utuh, dan lengkap menggambarkan esensi keseluruhan 

tulisan dan bukan ringkasan. Isi abstrak maksimal 200 kata dan meliputi tujuan 

penelitian atau penulisan artikel, metode yang digunakan, hasil atau kesimpulan. 

Abstrak ditulis dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.  

4) Di bawah abstrak disertai kata kunci atau keyword. Kata kunci ini harus dipilih secara 

cermat, sehingga mencerminkan konsep yang dikandung artikel terkait dan 

merupakan kelengkapan artikel ilmiah untuk membantu keteraksesan artikel yang 

bersangkutan dan tidak lebih dari 6 kata.  

5) Pendahuluan tidak hanya berisi latar belakang masalah pentingnya penelitian 

tersebut dilakukan, tetapi juga berisi pokok masalah, serta tujuan penelitian dan 

sintesis dari artikel yang ditulis. Pendahuluan maksimal 1,5  - 2 halaman.  

6) Metode menguraikan desain riset atau tata cara penelitian secara rinci (metode, jenis 

data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan model analisis data serta cara 

penafsiran atau cara interpretasi hasil penelitian) dan tidak dibuat secara pointer 

tetapi berupa narasi per alinea. Hindari penulisan rumus statistik berlebihan.  

7) Hasil dan Pembahasan berisi hasil penelitian empiris atau teoritis yang paling 

menonjol dan disusun secara sistematis, informatif, dan kritis serta ditulis dalam 

bentuk bahasa yang baku (baik dan benar). Hasil pengolahan data yang disajikan 

harus selektif dan mampu menggunakan fasilitas penjelas secara informatif dan kritis 

sehingga tidak memberikan informasi yang berulang. Semua penulis artikel jurnal 

dituntut untuk menggunakan bahasa analisis secara tajam, jelas, lengkap, kritis, 

argumentatif, dan informatif serta komplementer.  

8) Penutup berisi simpulan dan saran. Simpulan harus dapat dirumuskan dengan tajam, 

tegas, cermat, singkat, dan jelas serta berdasarkan fakta temuan empiris dalam 

penelitian atau hasil pemikiran kritis dan harus mampu memajukan penelitian 

berikutnya. Saran atau rekomendasi jika ada harus tegas dan jelas serta bersifat 

operasional dan tetap harus terkait dengan hasil penelitian ilmiah yang ditemukan.  



 

 

9) Daftar pustaka berisi bacaan yang aktual dan hanya berisi sumber acuan yang 

digunakan saja serta harus mengikuti sistematika seperti yang telah dijelaskan. 

Daftar rujukan diharapkan 85% dari referensi buku atau jurnal-jurnal ilmiah terbaru 

maksimal terbitan 10 tahun terakhir. Semakin tinggi pustaka primer yang diacu akan 

semakin baik dan bermutu artikel tersebut, tetapi semakin sering penulis mengacu 

pada diri sendiri akan dapat mengurangi prioritas penilaian berkala dan penolakan 

dimuatnya artikel. Penulisan Daftar Pustaka mengacu pada APA 6 Referencing 

System  

 

 

 

Tema Utama: Tular Nalar Sebagai Upaya Literasi Media dan Digital 

Sub tema: 

1. Berdaya Internet 

2. Internet dan Ruang Kelas 

3. Internet dan Kesehatan 

4. Menjadi Warga Digital 

5. Internet dan Keluarga 

6. Internet Damai 

7. Internet dan Siaga Bencana 

8. Internet Merangkul Sesama  

 

 

 

 

 

2. TEMA 

 

 



 

 

 

 

TANGGAL AGENDA KETERANGAN 

14 Juni - 21 Sept 2021 
Publikasi Call for Papers (CfP) di 

semua media  
3 BULAN 

21 Juni - 21 Juli 2021 
Pendaftaran-Review-Penerimaan 

Abstrak 
1 BULAN 

21 Juni - 29 Juli 2021 Review Abstrak 8 HARI 

1 Agustus 2021 
Pengumuman Abstrak yang 

memenuhi kriteria 
  

1 Agustus - 30 Sept 2021 
Penyusunan dan Pengumpulan Full-

Paper 
2 BULAN 

1 - 31 Oktober 2021 
Pelaksanaan review dan editing 

naskah 
1 BULAN 

1 - 31 Oktober 2021 
Pembuatan desain dan layout 

prosiding  
1 BULAN 

11 November 2021 TULAR NALAR SUMMIT 2021   

12 - 31 November 2021 Finalisasi prosiding 2 MINGGU 

1 - 14 Desember 2021 Pendistribusian prosiding 2 MINGGU 

  

 

 

Semua artikel yang lolos seleksi akan diundang untuk mempresentasikan artikelnya dalam 

Tular Nalar Summit 2021 serta dimuat di prosiding ber-ISBN. 

Artikel terpilih dalam seleksi akan diterbitkan dalam jurnal bereputasi. 

Penghargaan khusus untuk artikel terbaik dan artikel favorit. 

 

 

3.  JADWAL 

 

 

4. PERATURAN 



 

 

 

 

 


