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Panduan Artikel Arsitag  
 
1. Topik yang diterbitkan Arsitag adalah seputar tips, rekomendasi, inspirasi, atau bedah 

desain yang berkaitan dengan topik arsitektur, desain interior, konstruksi, properti, dan 
pengembangannya. Artikel bersifat magazine, atau tulisan yang bersifat edukasi, ringan, 
menghibur, dan dibaca rileks ketika memberikan rekomendasi dan membuka wawasan.   
 

2. Artikel yang mengulas karya desain dan project bangunan yang disertai data lengkap 
lebih menarik bagi pembaca, yakni mencantumkan data sebagai berikut: 

a) Nama / judul proyek;  
b) Lokasi;  
c) Luas lahan / luas bangunan;  
d) Target pengguna / penghuni;   
e) Konsep desain arsitektur / interior;  
f) Elemen desain yang diunggulkan;  
g) Pembagian ruang, fungsi, dan keunikan desain yang diterapkan; 
h) “Story of the home,” dapat cerita dari sisi arsitek/desainer, maupun dari klien;  
i) Disertai gambar / foto pendukung (berwarna, format jpeg/tiff/png High Res):  

- Denah per lantai;  
- Tampak depan;  
- Perspektif tampak depan, dan/atau sisi lainnya;  
- Interior;  
- Detail desain unggulan. 

3. Dengan mengirimkan Artikel Anda kepada pihak Arsitag.com, Anda menyetujui Kebijakan 
Konten Arsitag beserta kebijakan editorial Arsitag dalam penerbitan artikel. 

  

https://www.arsitag.com/syarat-dan-ketentuan
https://www.arsitag.com/syarat-dan-ketentuan
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Ketentuan Artikel di Arsitag.com 
 Contoh artikel yang biasa tayang di Arsitag dapat dilihat di link berikut:  

https://www.arsitag.com/article 
 
 Ketentuan Jumlah Kata & Gambar  
Jumlah kata: Standar 500-600 kata 
Jumlah gambar: Standar 6-12 gambar 
 
 SEO Friendly  

Pastikan tulisannya mengikuti prinsip SEO friendly. Untuk panduan penulisan SEO friendly 
dapat dilihat pada link berikut: 
http://www.rohadiright.com/cara-menulis-artikel-seo-friendly 
  
 Panduan Teknis  
Berikut ini panduan teknis menyesuaikan dengan format artikel Arsitag: 
 
1. Cover picture: Gambar yang akan muncul sebagai icon artikel. Usahakan gambar yang 

benar-benar “nendang,” “eye-catching,” dan sesuai dengan judulnya. Gambar sangat 
disarankan diambil dari Arsitag.com.  
Format gambar: landscape. 
 

2. Caption gambar: Keterangan atau deskripsi di bawah gambar yang wajib memberi credit 
kepada arsitek/desainer/fotografernya. Kemudian, tambahkan double garis miring, lalu 
sumber website-nya.  
Format contoh caption foto: Rak penyimpanan gantung karya Vindo Design, via 
Arsitag.com (di sini sumber diberi hyperlink ke sumber asli gambar, baik yang berasal dari 
Arsitag.com atau website lain). (Font: calibri, italic, 9 pt) 
 

3. Gambar: Diusahakan sebisa mungkin diambil dari website berikut: 
a) Arsitag.com;  
b) Unsplash 
c) Gratisography 
d) Morguefile 
e) Pixabay 
f) Stockvault 
g) Pexels 
h) Picjumbo 
i) Pikwizard 
j) Rawpixel 
k) Reshot 
l) Burst 
m) Stocksnap 
n) Freestock 
o) Kaboompics 

https://www.arsitag.com/article
http://www.rohadiright.com/cara-menulis-artikel-seo-friendly
https://unsplash.com/
https://gratisography.com/
https://morguefile.com/
https://pixabay.com/
http://www.stockvault.net/
https://www.pexels.com/
https://picjumbo.com/
https://www.pikwizard.com/
https://www.rawpixel.com/
https://www.reshot.com/
https://burst.shopify.com/
https://stocksnap.io/
https://freestocks.org/
https://kaboompics.com/


 
 

PT. Tritama Gemilang Sukses (Arsitag.com)  
Jl. Mampang Prapatan, No. 17 C, RT.10/RW.6,  
Jakarta Selatan, 12740  
Tel. 081290019010 
 

p) Freepik 
q) Website lainnya yang memiliki license creative commons.  
 

4. Gambar diusahakan gambar foto, bukan renderan, kecuali renderan tersebut bagus sekali 
kualitasnya seperti foto/real. 
 

5. Hindari mengambil gambar langsung dari Google dengan keywords "rumah minimalis 
sederhana" karena gambar-gambar yang muncul dengan keywords tersebut saat ini 
kualitasnya kurang bagus. 
 

6. Agar gambar kualitasnya bagus, tidak pecah, maka usahakan gambar tersebut minimal 
lebar (width)-nya minimal 750 pixel. Mohon gunakan gambar dengan format landscape. 
Bila menemukan gambar portrait, mohon di-crop dulu menjadi landscape, pastikan size 
lebarnya tidak kurang dari 750 pixel. 
 

7. Semua kata-kata dalam bahasa asing, mohon diberi format italic. 
 

8. Berikut beberapa website luar Arsitag sebagai referensi artikel serupa: 
- archdaily.com 
- dezeen.com 
- houzz.com 
- architizer.com  
 

9. Referensi artikel yang diberikan hanya sebuah gambaran tentang seperti apa kira-kira isi 
artikel yang pas dengan judul yang direkomendasikan. Oleh karena itu, writer dibebaskan 
berkreasi, menulis apa saja yang sekiranya cocok dengan pesan yang ingin disampaikan.  
 

10. Bila sudah final, kirimkan kelengkapan file berikut: 
a) Naskah artikel dalam format Ms. Word.  
b) File foto-foto yang digunakan (terpisah sendiri). Namai file foto dengan 

menggunakan keyword topik tersebut. (Contoh: dapur minimalis 1-(cover), dapur 
minimalis 2, dapur minimalis 3, dan seterusnya).  

c) Foto profile penulis (minimal 150 KB dengan format square).  
d) Biografi singkat penulis (max 90 kata).   

 
11. Kirimkan semua kelengkapan data artikel ke media@arsitag.com, dengan subject: 

[ARTICLE PROPOSE] Nama Lengkap_Nama Perusahaan/Instansi_Topik Artikel   

Contoh: [ARTICLE PROPOSE] Jason_Happy Home Company_Bedah Desain 

 
Jangan sungkan-sungkan kalau ada yang mau ditanyakan. Happy writing :) 
 
Tabik, 

PT Tritama Gemilang Sukses 

Email: media@arsitag.com 

https://www.freepik.com/
mailto:media@arsitag.com
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LAMPIRAN 

Persyaratan Konten 
1. Pengirim konten adalah pemilik dari konten yang dikirim. Pengirim bertanggung jawab 

sepenuhnya atas konten yang dikirim. Pengirim wajib memastikan bahwa telah memiliki 
hak yang dibutuhkan untuk mengirim konten tersebut dan memastikan konten tersebut 
tidak melanggar hak legal dari pihak lain ataupun hukum terkait lainnya. Termasuk 
memberikan izin kepada Arsitag untuk menggunakan konten yang dikirim dengan cara apa 
pun yang kami anggap pantas dan sesuai keperluan.   
 

2. Arsitag dan afiliasi dibebaskan dari segala tuntutan dan pertanggungjawaban apabila 
terdapat pelanggaran hak antara lain yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual 
(HAKI) yang dilakukan oleh pengirim konten terhadap artikel yang ditayangkan di 
Arsitag.com. 
 

3. Tidak diperkenankan penulisan komersial, promosional, atau hard selling suatu entitas, 
brand, produk, atau jasa.  
 

4. Artikel baru, bukan copy-paste milik orang atau pihak lain, dan belum pernah 
dipublikasikan di media massa, blog, atau media lainnya. 
 

5. Arsitag tidak memberikan honorarium berupa uang. Dalam artikel yang ditayangkan, akan 
dicantumkan: 
Artikel merupakan kiriman dari [Nama/Institusi Anda], semua isi artikel sepenuhnya 
adalah tanggung jawab dari pengirim. Penayangan artikel berdasarkan persetujuan dari 
pengirim dan Arsitag.   
 

6. Dengan mengajukan artikel ke Arsitag, pengirim konten dianggap telah memahami, 
mematuhi, dan menyetujui Persyaratan dan Ketentuan Artikel Arsitag. Ini termasuk 
menyetujui Kebijakan Konten.  
 

 

https://www.arsitag.com/syarat-dan-ketentuan



