
Ketentuan Penulisan Naskah Majalah Intens 

 
1. Redaksi menerima naskah karya tulis ilmiah populer yang dikirimkan melalui 

https://bit.ly/Edisi-2 

2. Majalah Intens menggunakan sistem seleksi peer-review dan redaksi. Tim Redaksi akan 

memeriksa naskah yang masuk dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak 

memenuhi ketentuan. 

3. Naskah yang dikirim berbentuk karya tulis baik berupa esai, opini maupun info-info 

terbaru terkait penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan. 

4. Aturan Teknis Penulisan: 

a. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia menggunakan program MS Office Word 

pada kertas ukuran A4 (210 mm x 297 mm), font Calibri ukuran 12, spasi 1,5 (satu 

koma lima), kecuali tabel (spasi 1,0). Batas / margin atas, batas bawah, tepi kiri 

dan tepi kanan 2,5 cm. 

b. Judul naskah harus singkat dan mencerminkan isi tulisan serta tidak memberikan 

peluang penafsiran yang beraneka ragam, ditulis dengan huruf kapital (Calibri, 

Ukuran 14) dengan posisi tengah (centre), huruf tebal (bold) dan spasi 1. Judul 

ditulis tidak lebih dari 5 (lima) kata. 

c. Jumlah karakter pada naskah berkisar 1500 - 2.500 kata serta dilengkapi dengan 
ilustrasi baik berupa gambar, foto, tabel, diagram dan sebagainya. 

d. Foto ilustrasi (300dpi) baik dalam bentuk portrait dan landscape dikirimkan 
secara terpisah dengan disertai keterangan.  

e. Penyebutan istilah di luar Bahasa Indonesia harus ditulis dengan huruf cetak 

miring (italic). 

f. Penyajian Tabel dan Gambar: 

1) Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri (bukan center), ditulis 

menggunakan font Calibri ukuran 12; 

2) Judul gambar ditampilkan di bagian bagian bawah gambar, rata kiri 

(bukan center), ditulis menggunakan font Calibri ukuran 12; 

3) Tulisan ‘Tabel’ / ‘Gambar’ dan ‘nomor’ ditulis tebal (bold), sedangkan judul 

tabel ditulis normal; 

4) Gunakan angka Arab (1, 2, 3, dst.) untuk penomoran judul tabel / gambar; 

5) Tabel ditampilkan rata kiri halaman (bukan center); 

6) Jenis dan ukuran font untuk isi tabel bisa disesuaikan menurut kebutuhan 

(Arial Narrow ukuran 8—11) dengan jarak spasi tunggal); 

7) Pencantuman sumber atau keterangan diletakkan di bawah tabel atau 

gambar, rata kiri, menggunakan font Calibri ukuran 10. 

g. Box word berisi narasi sebagai bentuk penekanan isi artikel, yang mengarah ke 

intisari singkat, ditulis berjumlah 100 s.d. 200 karakter. 
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