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Artikel berupa hasil penelitian, telaah kritis
konseptual, kajian dan pemakaian teori, atau pun
resensi buku masalah kebahasaan dan kesastraan.
Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan
benar dan menggunakan EYD atau pun dalam bahasa
Inggris standar.

Penyerahan Naskah:
Artikel dikirimkan dalam bentuk naskah ( printout)
atau fotokopi dua eksemplar disertai dengan CD ke
alamat: Balai Bahasa Provinsi Riau, Jalan Binawidya,
Kompleks Universitas Riau, Panam, Pekanbaru.

Panjang naskah 15 hingga 20 halaman di luar daftar
pustaka, tabel, dan ilustrasi; spasi 1,5; huruf Times
New Roman 12; ukuran kertas A4; pinggir kiri 3 cm,
kanan-atas-bawah 2,5 cm, dalam format Microsoft
Word versi 2003 atau versi lanjut.

Gambar foto dan peta dalam bentuk digi tal harus
dalam resolusi tinggi minimal 300 dpi, dalam bentuk
file BMP atau JPG/JPEG.

Penulis menyertakan: (a) biodata singkat, alamat
institusi, nomor hp, dan alamat pos-el, dan karya
terpublikasi di lembar yang terpisah; (b) surat
pernyataan yang ditandatangani bahwa tulisan
tersebut belum pernah diterbitkan di media mana pun
dan tidak dalam proses seleksi majalah/jurnal media
lain.

Hasil seleksi diberitahukan kepada penulis melalui
pos-el paling lambat 2 minggu setelah penerimaan
naskah. Apabila diminta untuk memperbaiki tulisan,
penulis harus mengirim kembali naskah yang sudah
diperbaiki dalam waktu yang ditentukan kemudian.
Penulis yang artikelnya dimuat akan memperoleh dua
eksemplar jurnal.

Susunan Penulisan untuk Hasil Penelitian
(a) judul singkat, jelas, menukik ke pokok masalah,
dengan huruf kapital; maksimal 12 kata; (b) nama
penulis tanpa gelar akademik; huruf capital hanya
pada setiap awal kata; di bawah nama cantumkan
profesi akademik dan afiliasi terakhir, alamat afiliasi,
dan alamat email penulis; (c) abstrak ditulis dalam
dua bahasa, Inggris (dimiringkan) dan Indonesia,
spasi 1, maksimal 150 kata, menyertakan kata kunci
3-5 kata; (d) pendahuluan, tanpa subbab, yang berisi
latar belakang, masalah, tujuan , tinjauan pustaka,
landasan teoritis, dan metode penelitian; (e) hasil; (f)
pembahasan; (g) simpulan; (h) ucapan terima kasih
(jika); (f) daftar pustaka, hanya memuat rujukan yang
terpakai dalam artikel.

Artikel Konseptual
(a) judul (sama seperti diatas); (b) nama (sama seperti
di atas); (c) abstrak (sama); (d) pendahuluan, tanpa
subbab; (e) isi, pembahasan dengan subjudul sesuai
dengan pembahasan; (f) penutup; (g) daftar pustaka,
hanya memuat rujukan terpakai dalam artikel.

Resensi Buku
Buku tentang kesastraan dan kebahasaan setidaknya
telah terbit satu tahun bagi dua buku yang berbahasa
Indonesia dan dua tahun untuk buku yang berbahasa

asing ketika diresensikan; panjang tulisan dalam 800-
1400 kata; menyertakan fotokopi dan scan kulit muka
buku. Nama peresensi (sama seperti di atas).Urutan:
nama penulis buku yang tertera ; judul lengkap, jika
tidak terdapat tanda (:) di depan subjudul, gunakan
tanda (;); edisi ke sekian (jika dicetak ulang); tempat
terbit, nama penerbit; tahun penerbit; jumlah halaman;
jika dicetak ulang, cantumkan keterangan (Edisi
pertama; Judul Buku, Tempat Terbit; Penerbit, tahun
terbit); ISBN; harga (jika diketahui); sampul biasa
atau keras/tebal.

Daftar Pustaka (dengan urutan abjad, dan hanya
yang dirujuk artikel).
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