
 Jurnal Ranah adalah jurnal kajian ilmiah kebahasaan 
(Linguistik) yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
Untuk Volume 4, jurnal Ranah menerima naskah-naskah berupa 
kajian ilmiah kebahasaan (Linguistik). Selain itu, jurnal Ranah 
juga menerima telaah/ulasan buku dengan tema kajian 
kebahasaan. Ketentuan penulisan selengkapnya adalah sebagai 
berikut.

1.  Naskah merupakan kajian ilmiah kebahasaan (Linguistik);

2.  Naskah terdiri atas 5000—7500 kata atau 15—20 halaman, diketik 
dengan huruf Times New Roman 12 pt, ukuran kertas kuarto A4 spasi 1,5;

3.  Naskah belum pernah dipublikasikan di media massa, baik cetak 
maupun elektronik;

4.  Naskah disusun dengan sistematika penulisan (a) judul, (b) abstrak, (c) 
pendahuluan, (d) pembahasan, (e) simpulan, dan (f ) daftar pustaka;

5.  Naskah dikirim dengan lampiran (attachment) ke posel 
 ranah_jurnal_ilmiah_bahasa@kemdikbud.go.id,
 paling lambat 15 Juni 2015;

6. Naskah telaah/ulasan buku terdiri atas 1500-2000 kata atau 5—7 
halaman, diketik dengan huruf Times New Roman 12 pt, ukuran kertas 
kuarto A4 spasi 1,5;

7. Naskah disertai dengan Biodata Penulis dalam bentuk narasi, memuat 
nama lengkap, gelar, tempat dan tanggal lahir, pendidikan terakhir, 
pekerjaan, nomor telepon genggam (HP), dan karya ilmiah yang relevan 
dengan bidang kajian yang ditulis;

8. Naskah yang dikirim ke redaksi dapat: (1) diterima tanpa perbaikan, (2) 
diperbaiki dan dipertimbangkan kembali dalam rapat Dewan Editor, 
dan (3) dikembalikan karena kurang memenuhi syarat;

9. Kontributor yang naskahnya dinyatakan layak untuk dimuat oleh 
Dewan Editor akan diberikan honorarium;

10. Kontributor yang naskahnya dimuat akan memperoleh 5 (lima) 
eksemplar cetak lepas.

 Jurnal Jentera adalah jurnal kajian ilmiah kesastraan 
yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk 
Volume 4, jurnal Jentera menerima naskah-naskah berupa 
kajian ilmiah kesastraan dengan tema “Sastra Terjemahan dan 
Sastra Bandingan” dan “Sastra Populer dan Budaya Massa”. 
Selain itu, jurnal Jentera juga menerima telaah/ulasan buku 
dengan tema kajian kesastraan. Ketentuan penulisan 
selengkapnya adalah sebagai berikut.

1.  Naskah merupakan kajian ilmiah kesastraan;

2.  Naskah terdiri atas 5000—7500 kata atau 15—20 halaman, diketik 
dengan huruf Times New Roman 12 pt, ukuran kertas kuarto A4 spasi 1,5;

3.  Naskah belum pernah dipublikasikan di media massa, baik cetak 
maupun elektronik;

4.  Naskah disusun dengan sistematika penulisan (a) judul, (b) abstrak, (c) 
pendahuluan, (d) pembahasan, (e) simpulan, dan (f ) daftar pustaka;

5.  Naskah dikirim dengan lampiran (attachment) ke posel 
 jentera_jurnal_ilmiah_bahasa@kemdikbud.go.id, 
 paling lambat 15 Juni 2015;

6. Naskah telaah/ulasan buku terdiri atas 1500-2000 kata atau 5—7 
halaman, diketik dengan huruf Times New Roman 12 pt, ukuran kertas 
kuarto A4 spasi 1,5;

7. Naskah disertai dengan Biodata Penulis dalam bentuk narasi, memuat 
nama lengkap, gelar, tempat dan tanggal lahir, pendidikan terakhir, 
pekerjaan, nomor telepon genggam (HP), dan karya ilmiah yang relevan 
dengan bidang kajian yang ditulis;

8. Naskah yang dikirim ke redaksi dapat: (1) diterima tanpa perbaikan, (2) 
diperbaiki dan dipertimbangkan kembali dalam rapat Dewan Editor, 
dan (3) dikembalikan karena kurang memenuhi syarat;

9. Kontributor yang naskahnya dinyatakan layak untuk dimuat oleh 
Dewan Editor akan diberikan honorarium;

10. Kontributor yang naskahnya dimuat akan memperoleh 5 (lima) 
eksemplar cetak lepas.
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