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SYARAT PENULISAN ARTIKEL
Redaksi menerima artikel dan resensi buku dari berbagai sub-disiplin ilmu Teologi dan Filsafat Keilahian,
khususnya yang membahas isu-isu sosio-kultural-religius dan metodologi kontekstual. Semua artikel yang
masuk akan dinilai kelayakannya oleh mitra bestari secara tertutup (blind review process). Artikel yang
diserahkan harus merupakan karya asli penulis yang belum pernah diterbitkan di jurnal atau penerbitan
lainnya dalam bahasa apa pun. Penulis yang artikelnya diterima dan memiliki google scholar proﬁle akan
diminta menjadi mitra bestari untuk artikel lainnya.
1. Panjang artikel antara 5.000–6.000 kata (termasuk catatan-catatan dan daftar rujukan); format A4;
dilengkapi dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris masing-masing sekitar 100–150
kata; kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sekitar 5 kata untuk setiap bahasa; huruf
Times New Roman ukuran 12 dengan 1,5 spasi alinea rata kiri-kanan; kata-kata asing ditulis dengan
cetak miring (italic) kecuali yang berwujud kutipan; alinea baru ditandai dengan indent kanan kecuali
kalimat pertama di bawah judul atau subjudul; jarak dari pinggir kiri 2 cm, kanan 1 cm, atas dan bawah
2,5 cm; penulisan kata bahasa Ibrani/Arab/Yunani dilakukan dengan transliterasi.
2. Susunan artikel: Judul (huruf besar), Abstrak, Kata kunci, Pendahuluan (tanpa anak judul), Subjudulsubjudul (sesuai dengan kebutuhan), Penutup, Catatan Akhir, dan Daftar Rujukan. Sedangkan
keterangan tentang penulis ditulis dalam halaman terpisah agar tertutup dari mitra bestari. Keterangan
ini berisi biograﬁ singkat penulis sekitar 150 kata.
3. Penulis didorong untuk menggunakan gambar atau diagram ilustratif dalam menjelaskan pokok
pikirannya.
4. Catatan rujukan ditulis sebagai in-notes (contoh: Singgih, 2010: 45), sedangkan komentar-komentar
ditulis sebagai catatan akhir (end-notes ) dengan menghindari komentar yang panjang.
5. Kutipan lebih daripada 4 baris diketik dengan spasi tunggal, ukuran huruf 10 dan diletakkan pada
paragraf khusus dengan indent kanan-kiri. Kutipan kurang daripada 4 baris langsung disambungkan
pada kalimat sebelum dan sesudahnya dengan diberi tanda kutip ganda.
6. Daftar rujukan diurutkan secara alfabetis dan hanya memuat literatur yang dirujuk dalam artikel. Contoh
penulisan:
– Knitter, Paul F. 2010. Without Buddha I Could not be a Christian, Oxford: One World Publications.
– Pakkala, Juha. 2007. “The Monotheism of Deuteronomistic History”, Scandinavian Journal of the
Old Testament, Vol. 21, No. 2, h. 159-178.
– Porges, Marisa L. dan Jessica Stern. “Getting Deradicalization Right”, https://www.foreignaffairs.
com (diakses 03.03.2016).
– Catatan: nama Jawa atau lainnya yang bukan marga tidak perlu dibalik.
7. Resensi ditulis antara 1.000–1.500 kata dengan memuat pokok pikiran utama, diskusi dengan buku lain,
dan kelebihan/kekurangan buku.
8. Tulisan dikirim melalui registrasi sebagai author di http://www.ukdw.ac.id/journal-theo/index.php/
gemateologika.
9. Kepastian pemuatan atau penolakan artikel akan diberitahukan kepada penulis melalui surat atau email.
Penulis yang artikelnya dimuat akan menerima ucapan terima kasih berupa nomor bukti 2 eksemplar
dan cetak lepas dalam bentuk ﬁle Portable Document Format (PDF) yang akan dikirim melalui email.
10. Penulis yang melakukan plagiarisme, baik terhadap karya orang lain atau diri sendiri (self-plagiarism),
tidak akan pernah diterima tulisannya.

GEMA TEOLOGIKA Vol. 4 No. 1, April 2019

