PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

Zenit menerima karya tulis:

Dalam bentuk hasil penelitian, tinjauan pustaka, dan laporan kasus dalam seluruh bidang ilmu
pengetahuan dan terapan.

Belum pernah dipublikasikan dalam majalah ilmiah manapun. Bila sudah pernah
dipresentasikan, sertakan keterangan acara, tempat, dan tanggalnya.

Sistematika yang ditetapkan untuk setiap kategori karya-karya tulis tersebut, adalah sebagai
berikut.
1. Artikel berupa Hasil Penelitian
Hasil penelitian terdiri atas judul, penulis, abstrak berbahasa Indonesia (untuk teks artikel
berbahasa Inggris) atau abstrak berbahasa Inggris (untuk teks artikel berbahasa Indonesia) terdiri
atas 150 – 200 kata, disertai kata kuncinya. Pendahuluan, metode, pembahasan, simpulan, dan
saran, serta daftar pustaka yang merujuk sekurang-kurangnya tiga pustaka terbaru.
2. Artikel berupa Studi Kepustakaan
Naskah hasil studi literatur terdiri atas judul, penulis, dan abstrak berbahasa Indonesia (untuk teks
artikel berbahasa Inggris) atau abstrak berbahasa Inggris (untuk teks artikel berbahasa Indonesia)
terdiri atas 150 – 200 kata, disertai kata kuncinya. Pendahuluan (disertai pokok-pokok ide
kemajuan pengetahuan sehubungan dengan masalah yang digali). Permasalahan mencakup
rangkuman sistematik dari berbagai narasumber. Pembahasan memuat ulasan dan sintesis ide.
Simpulan dan saran disajikan sebelum daftar pustaka. Daftar pustaka sekurang-kurangnya merujuk
tiga sumber pustaka terbaru.

Tata Cara penulisan naskah:
a. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan benar. Panjang artikel
berkisar 8 – 20 halaman.
b. Artikel diketik rapi dengan menggunakan Microsoft Word, dikirimkan dalam file/CD beserta
print-outnya.
c. Jenis huruf yang digunakan adalah times new roman. Abstrak ditulis miring (italic) ukuran huruf
10. Teks artikel berukuran huruf 11 dan berjarak satu spasi.
d. Panjang gambar dan foto harus dalam bentuk jadi dengan resolusi gambar yang memadai (jelas
dan nyaman dilihat), ukuran yang sesuai dengan format majalah (ukuran kertas A4).
e. Daftar pustaka ditulis alfabetis sesuai dengan nama akhir narasumber (tanpa gelar akademik),
berisi minimal 3 nama dan maksimal 15 nama narasumber yang dirujuk, ukuran huruf 10.
Mengikuti tata cara seperti contoh berikut:
Lumintaitang, Yayah B. 1998. “Bahasa Indonesia dalam Penulisan Artikel Ilmiah”. Makalah.
f. Penomoran gambar menggunakan angka arab (contoh: Gambar 1), sedangkan penomoran tabel
menggunakan angka romawi (contoh: Tabel I).
g. Redaksi majalah berhak melakukan penyuntingan.
h. Penulis mencantumkan institusi asal dan alamat korespondensi lengkap dan bila artikelnya dimuat
penulis akan mendapatkan honorarium beserta 2 eksemplar majalah.
i. Kepastian pemuatan atau penolakan akan diberitahukan secara tertulis, artikel yang tidak dimuat
akan dikembalikan.
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