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JUDUL MAKALAH 

FONT TIMES NEW ROMAN 12pt CETAK TEBAL 

(MAKSIMUM 20 KATA) 

 
Penulis pertama1, Penulis kedua2, Penulis ketiga3, (tanpa gelar dan tidak boleh disingkat, 11 pt, Times 

New Roman, center) 
1Nama Fakultas, nama Perguruan Tinggi  (penulis 1) (10 pt, Times New Roman, center,  Italic) 

2Nama Fakultas, nama Perguruan Tinggi (penulis 2) 

e-mail korespondensi: @cde.ac.id 

 (kosong 2 baris) 

 

ABSTRAK [Times New Roman 11 Cetak Tebal] 

Abstrak ditulis dalam satu paragraf dengan jumlah kata pada abstrak antara 200 – 300 kata yang 

merupakan intisari dari artikel ilmiah. Abstrak berisi:  tujuan, metode, hasil, simpulan dan implikasi yang 

disajikan dalam bentuk deskripsi singkat dan lugas. Format penulisan ditulis pada kertas A4 

menggunakan font times new roman ukuran 11 pt dengan spasi tunggal dalam format satu kolom, rata 

kanan dan kiri (justify). Ukuran kertas A4 (21cm x 29,7cm) portrait dengan batas kiri dan atas (left & top 

margin) 2,5cm dan batas kanan dan bawah (right & bottom margin) 2cm. Makalah lengkap termasuk 

abstrak dikirim ke email panitia semnaspif@gmail.com paling lambat tanggal 1 September 2019. 

Makalah lengkap tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) halaman. Makalah disimpan dalam nama file 

SEMNASPIF30_judul makalah_namapenulis.docx/doc. 

 

Kata kunci : Berikan 3-5 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma. [Font Times New Roman 11 spasi 

tunggal] 
 

 

 

PENDAHULUAN 
Format dan bentuk halaman isi makalah 

adalah dibagi dalam 2 kolom (Two Columns). 

Caranya klik tab page layout, kemudian klik tab 

Breaks, pilih Section Breaks – Continuous [1]. 

 Format dan bentuk tulisan Pendahuluan 

ditulis dengan font Times New Roman ukuran 11 

point, huruf besar (capital), rata kanan-kiri 

(justified), tebal (bold), spasi 1. 

Teks isi dari pendahuluan ditulis dengan 

huruf Times New Roman ukuran 11 point, rata 

kanan-kiri (justified) dengan spasi 1.15. Tiap 

awal paragraf baru ditulis masuk 1 (satu) tab [2]. 

Gambar dibuat dalam format jpeg atau 

gif atau tiff. Judul gambar ada di bawah gambar 

dengan posisi tengah (center). Rumus dibuat 

dengan equation editor dan dapat dikonversi 

menjadi file gambar. Judul tabel dibuat di atas 

tabel dengan posisi rata tengah (center) [3]. 

Adapun susunan penulisannya terdiri atas 

PENDAHULUAN, TINJAUAN PUSTAKA (bila 

ada), METODOLOGI PENELITIAN, HASIL 

DAN PEMBAHASAN, KESIMPUL-AN, 

REFERENSI, serta UCAPAN TERIMA KASIH 

(bila ada). Penambahan sub-judul dapat 

dilakukan bila dibutuhkan 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA (bila ada)  

Bagian ini berisi kajian literatur yang 

dijadikan sebagai penunjang konsep penelitian. 

tinjauan pustaka tidak terbatas pada teori saja, 

tetapi juga bukti-bukti empiris (penelitian 

sebelumnya). [Times New Roman, 11, normal]. 

METODE / METODOLOGI 

LANDASAN TEORI / POKOK BAHASAN 
Pada bagian ini terjadi perbedaan 

penulisan judul antara METODE atau 

METODOLOGI dan LANDASAN TEORI atau 

POKOK-POKOK BAHASAN. 

METODE atau METODOLOGI 

digunakan untuk makalah hasil penelitian atau 

kajian sedangkan judul LANDASAN TEORI 

atau POKOK-POKOK BAHASAN untuk 

makalah tinjauan. 

Makalah akan dikategorikan menjadi 2 (dua) 

yaitu [4]: 

1. Makalah Penelitian / Makalah Pengkajian 

MP dengan kriteria mengandung satu/lebih 

dari unsur berikut: 

- Data primer (orisinal milik penulis) 

- Metodologi baru 

- Analisis / pembahasan baru 

- Kesimpulan (substansif) baru 
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Judul Makalah (setengah baris, diakhiri dengan  titik 3 (...)) 

Nama Penulis (Jika penulis lebih dari satu, ditulis nama penulis 1, dkk.) 

 

 

 

2. Makalah Tinjauan dengan kriteria 

mengandung satu / lebih dari unsur berikut: 

- Hasil Tinjauan terhadap minimal 2 

makalah / referensi 

- Gagasan baru 

- Kesimpulan (substantif) baru 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Bagian ini menyajikan hasil penelitian. 

Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, 

grafik (gambar), dan/atau bagan. Bagian 

pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, 

menginterpretasikan penemuan secara logis, 

mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan.  

 

Gambar dan Tabel [sub-judul: Times New 

Roman 11, Kapital awal huruf, Cetak Tebal] 

 Semua Gambar dan Tabel harus disitasi 

dengan jelas dan tidak memberikan ilustrasi 

ganda dengan menampilkan Gambar dan Tabel 

untuk data yang sama. Tabel dan Gambar diberi 

nomor secara berurutan, seperti Gambar 1 dan 

Tabel 1. Ukuran lebar Gambar dan Tabel 

maksimal 7.20 cm atau 14.4 cm. Upayakan 

peletakan Gambar dan Tabel dekat dengan 

kalimat sitanya. [Times New Roman, 11, 

normal]. 

 
Gambar 1. Spektrum absorbsi UV-Vis dari 

nanorod ZnO ditreatment boron. [Times New 

Roman, 11, spasi 1.0, center]. 

 

Tabel 1. Energi gap nanorod ZnO yang 

ditreatment boron [Times New Roman, 11, 

center]. 

No Jenis Sampel Energi Gap (eV) 

1 murni 3,16 

2 120 menit 3,12 

 

Penulisan Persamaan [sub-judul: Times New 

Roman 11, Kapital awal huruf, Cetak Tebal] 

Persamaan ditulis dengan bantun Microsoft 

Equation atau MathType  dengan ukuran huruf 11 

dan diberi nomor secara berurutan. Sitasi 

persamaan ditulis dengan ‘Persamaan (1)’. 

Contoh Persamaan (2) dan (3) berikut 

 

    
222 2

0E pc m c    (3) 

Bila ada persamaan pembagian yang hendak 

ditulis dalam kalimat, disarankan menggunakan 

tanda solidus ‘/’ daripada tanda bagi ‘ ’. 

 

KESIMPULAN 
 Kesimpulan berisi rangkuman singkat 

atas hasil penelitian dan pembahasan, ditulis 

dalam satu alinea. [Times New Roman, 11, 

normal]. 

UCAPAN TERIMA KASIH 
 Beri ucapan terima kasih Anda pada 

pihak-pihak yang telah membantu dan 

berkontribusi secara finansial dan lainnya selama 

proses penelitian Anda berlangsung. 

DAFTAR PUSTAKA 
Jika kalimat diambil dari pustaka maka 

pustaka yang digunakan diidentifikasikan dan 

dinomori sebagai urutan angka dalam tanda 

kurung siku[6]. Pengambilan pustaka cukup 

diidentifikasikan dengan menulis nomor referensi 

[7]. Daftar pustaka merupakan referensi yang 

benar-benar dirujuk dalam makalah [8]. Urutan 

daftar pustaka didasarkan pada urutan pustaka 

yang dirujuk mulai pendahuluan sampai 

pembahasan. 

Sistem penulisan pustakadari[9]: 

a. Buku :nama pengarang, tahun terbit, judul 

buku (di tulis dalam huruf miring), edisi, 

nama penerbit. 

b. Karangan dalam buku :nama pengarang, tahun 

terbit, judul karangan (dalam huruf miring), 

nama editor, judul buku, nama penerbit. 

c. Artikel :nama pengarang (jika jumlahnya 

lebih dari 4, cukup ditulis penulis pertama 

diikuti dkk atau et.al.), tahun terbit, judul, 

nama majalah / jurnal (dalam huruf miring), 

jilid / volume, nomor dan halaman. 

Contoh penulisan daftar pustaka: 

[1] Smith J, Jones M Jr, Houghton L et al. 

(1999) Future of health insurance. N Engl J 

Med 965:325-329 

[2] South J, Blass B (2001) The future of 

modern genomics. Blackwell, London 

[3] …… 

 

LAMPIRAN 
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Judul Makalah (setengah baris, diakhiri dengan  titik 3 (...)) 

Nama Penulis (Jika penulis lebih dari satu, ditulis nama penulis 1, dkk.) 

 

 

 

Jika ada lampiran, maka lampiran ditulis 

sebagai berikut: 

A. Judul Lampiran 
Isi lampiran 


