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A. Langkah – langkah: 
1. Bila ada email masuk harap balas e-mail dengan format sebagai berikut:  

 
 
 

 
( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yang perlu diperhatikan sebelum membalas e-mail: 
- Ada tidaknya biodata penulis berupa: nama lengkap, universitas, asal 

cabang, ID Wechat, email, no HP, foto diri. 
- Bila penulis meminta untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau 

Mandarin, harap minta penulis untuk menerjemahkan secara kasar terlebih 
dahulu.  

Mintakan seluruh hal yang masih kurang kepada penulis, untuk masalah tulisan 
bisa menghubungi langsung melalui Wechat. 
2. Infokan ke grup publikasi bahwa anda telah membalas email dan tanyakan 

siapa yang akan menyunting. 
3. Cek apakah karya tulis hanya copy-paste dari sumber lain. 
4. Menyunting (edit) 
5. Bila dalam proses menyunting terdapat beberapa kekurangan data atau harus 

meminta penulis untuk menulis ulang, harap hubungi kembali melalui Wechat. 
6. Untuk translate bisa minta ke grup 翻译 melalui Elke/Tiffany/Reza/Dewan. 
7. Selesai Menyunting, kirim ke grup. Finalisasi. 
8. Minta bagian Sosial Media untuk mengunggah. 

 
B. Menyunting (edit) 
1. Dalam penulisan artikel, dilarang untuk copy-paste artikel lain secara utuh 

tanpa diedit kembali. Jika pernah diCek Google apakah artikel hanya copy-
paste. 

2. Bila mengutip, wajib menyantumkan sumber. 

Halo (nama lengkap),  
 
Terimakasih telah mengirimkan Karya Tulis kepada kami, tulisan kamu 
akan segara kami proses. Kami tunggu karya lainnya! 
 
Salam Perhimpunan, 
Tim Publikasi Lembaga Pusat Media dan Komunikasi 
PPI Tiongkok 
Kolaborasi - Kontribusi - Inspirasi 
www.ppitiongkok.org 
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3. Artikel ditulis dengan program Microsoft Word, font Times New Roman 12 
(untuk Bahasa Indonesia dan Inggris), font 宋体 (Songti) 12 (Untuk Bahasa 
Mandarin), kerapatan baris 1.15, rata kanan-kiri (justify text). 

4. Naskah Press Release minimal 400 kata, maksimal 500 kata. 
Naskah Tabloid bebas. 

5. Judul: ditulis dengan singkat dan informatif, maksimum 7 kata, dengan font 
Times New Roman 14 

6. Penggunaan Tulisan Miring (Italic) 
a. Jika ada kata yang berbahasa asing sebisa mungkin diterjemahkan ke 

dalam Bahasa Indonesia, atau jika tidak menemukan Bahasa 
Indonesianya, bisa tetap menggunakan bahasa asalnya dengan 
penulisan dicetak miring. 

b. Jika ingin menuliskan kalimat dengan bahasa “gaul”, sebaiknya juga 
dicetak miring dan diberi tanda petik.  
Contoh: “Ini hati loh bukan jemuran, jangan digantungin terus bisa 
kali”  

7. Tanda Baca 
a. Kata diakhiri dengan tanda baca lalu spasi.  

Contoh : makan enak(.)  
b. Untuk lebih lanjut silahkan buka https://dosenbahasa.com/penggunaan-

tanda-baca, https://berbahasa-
bersastra.blogspot.com/2012/06/pemakaian-tanda-baca-sesuai-
eyd.html  

c. Tanda baca dalam Bahasa Mandarin : 
https://ceritabahasa.co/2014/12/17/tanda-baca-dalam-bahasa-mandarin/ 

8. Nama tempat, nama orang, nama barang, atau nama apapun ditulis dengan 
nama Inggrisnya terlebih dahulu, baru disertakan hanzi dan pinyin (chinese 
simplified) 
Contoh: Solana (蓝色港湾, lán sè gǎngwān) 

9. Kata depan “di” dan “ke” terkadang masih suka rancu penulisannya dipisah 
atau disambung. Jika tidak yakin bisa dicek dahulu di KBBI 

10. Untuk kata “China” sebaiknya ditulis “Tiongkok”, dan untuk Chinese 
Language bisa ditulis Bahasa Mandarin. 

11. Foto disimpan terpisah, tidak didalam Microsoft Word dan tuliskan sumber 
foto 
 
 
 


