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Abstrak 
Dalam menulis abstrak penulis harus mematuhi format yang ditetapkan dalam template 

ini. Jangan mengganti kata “Abstrak”, tetapi ganti bagian teks ini. Abstrak harus ditulis 

dalam satu paragraf dengan pajang tidak lebih dari 300 kata. Abstrak tidak mengandung 

persamaan matematika dan tabel. Jenis huruf yang digunakan (font) adalah Times New 

Roman dengan ukuran 12pt. Secara garis besar abstrak berisi tujuan, metode, hasil dan 

kesimpulan penelitian. Makalah dikirim secara online melalui email: 

semnaspif@gmail.com . 

    Kata kunci: Tuliskan kata kunci dari tulisan penulis dari khusus ke umum (3-5 kata). 

 

PENDAHULUAN 

Bagian pertama dari makalah Anda 

harus menggunakan “PENDAHULUAN”.  

Jangan merubah ukuran margin dari 

template ini. Jenis huruf dan ukuran yang 

digunakan dalam paragraf ini adalah Times 

New Roman dengan ukuran 12 pt [1]. 

TAJUK 1 (HEADING 1), 

CONTOH EKSPERIMEN, HASIL DAN 

DISKUSI, KESIMPULAN, UCAPAN 

TERIMA KASIH DAN REFERENSI 

Jenis huruf dan ukuran yang 

digunakan dalam paragraf ini adalah Times 

New Roman dengan ukuran 10pt [1,2].  

Gantikan teks ini dengan teks makalah 

Anda.  Tekan “Enter” untuk membuat 

paragraf baru [3].   

Ini adalah jarak paragraf baru 

ketika Anda menekan tombol “ENTER” 

[4,5]. 

Tajuk 2 (Heading 2) Ditulis Huruf 

Besar di Setiap Awal Kata   

Jenis huruf dan ukuran yang 

digunakan dalam paragraf ini adalah 

Times New Roman dengan ukuran 10 

pt.  Gantikan teks ini dengan teks 

makalah Anda.  Tekan “Enter” untuk 

membuat paragraf baru.   

Ini adalah jarak paragraf baru 

ketika Anda menekan tombol 

“ENTER”. 

Tajuk 3 (Heading 3) Ditulis Huruf 

Besar Disetiap Awal Kata 

Jenis huruf dan ukuran yang 

digunakan dalam paragraf ini adalah 

Times New Roman dengan ukuran 10 

pt.  Gantikan teks ini dengan teks 

makalah Anda.  Tekan “Enter” untuk 

membuat paragraf baru.   

Ini adalah jarak paragraf baru 

ketika Anda menekan tombol 

“ENTER”. 
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GANTI TEKS INI DENGAN 

GAMBAR ATAU GRAFIK 

GAMBAR 1.  Jenis huruf dan ukuran yang 

digunakan untuk gambar adalah Times New 

Roman dengan ukuran 9pt. Jika keterangan 

gambar hanya 1 baris, maka keterangan 

gambar dalam posisi tengah (center). 

 

Untuk menyisipkan catatan kaki gunakan 

menu "Insert", pilih "Footnote", dan  tekan 

"OK". 

Di bawah ini adalah contoh persamaan 

yang dibuat dengan MathType Equation (Gunakan 

menu “Insert”, pilih “Object”, lalu pilih MathType 

atau Microsoft Equation). Untuk memindahkan 

persamaan ini, sorot persamaan lalu menggunakan 

fasilitas “COPY” dan “PASTE” untuk menempatkan 

persamaan di tempat baru. Persamaan dapat pula 

dibuat dengan menggunakan persamaan di bawah ini 

sebagai template, sorot persamaan, lalu tekan dua 

kali (double click) dan ganti dengan persamaan 

Anda. Sorot persamaan, lalu gunakan fasilitas 

“COPY” dan “PASTE” untuk menempatkan 

persamaan di tempat yang baru. 
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Jenis huruf dan ukuran yang 

digunakan dalam paragraf ini adalah 

Times New Roman dengan ukuran 10 

pt.  Gantikan teks ini dengan teks 

makalah Anda.  Tekan “Enter” untuk 

membuat paragraf baru. 

Ini adalah jarak paragraf baru 

ketika Anda menekan tombol 

“ENTER”. 

 

TABEL 1. Ketik nama tabel di sini. Jenis huruf dan ukuran yang digunakan untuk gambar 

adalah Times New Roman dengan ukuran 9pt. ” 

Nama Kolom Nama Kolom Nama Kolom Nama Kolom 

Nama Baris X X x 

Nama Baris X X x 

Nama Baris X X x 

 

 

GANTI TEKS INI DENGAN GAMBAR ATAU GRAFIK 

GAMBAR 1.  Jenis huruf dan ukuran yang digunakan untuk gambar adalah Times New Roman 

dengan ukuran 9pt. 

 

Jenis huruf dan ukuran yang digunakan 

dalam paragraf ini adalah Times New Roman 

dengan ukuran 10 pt.  Gantikan teks ini 

dengan teks makalah Anda.  Tekan “Enter” 

untuk membuat paragraf baru.   

Ini adalah jarak paragraf baru ketika Anda 

menekan tombol “ENTER”. 

 

TABEL 2. Ketik nama tabel di sini.. 

Nama 

Kolom 

Nama 

Kolom 

Nama 

Kolom 

Nama Baris X X 

Nama Baris X X 

Nama Baris X X 

 

Jenis huruf dan ukuran yang digunakan 

dalam paragraf ini adalah Times New Roman 

dengan ukuran 10 pt.  Gantikan teks ini 



dengan teks makalah Anda.  Tekan “Enter” 

untuk membuat paragraf baru.   

Ini adalah jarak paragraf baru ketika Anda 

menekan tombol “ENTER”.  

UCAPAN TERIMA KASIH 

Ucapan terima kasih diletakkan pada 

bagian akhir makalah sebelum referensi. 

Jenis huruf dan ukuran yang digunakan 

adalah Times New Roman dengan ukuran 10 

pt.  
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(Catatan : Patuhi format aturan penulisan 

referensi. Hati-hati dengan penomoran dan 

gaya/bentuk referensi untuk buku, jurnal, bab 

dalam sebuah buku, prosiding, tesis dan paten. 

Ketika merujuk pada kutipan, referensi ditulis 

dalam kurung siku […] dan menunjukkan 

urutan referensi. Pada bagian referensi, jenis 

huruf dan ukuran yang digunakan adalah 

Times New Roman dengan ukuran 9pt. 

Daftar referensi ditulis dalam angka. Untuk 

nama “TABEL” dan “GAMBAR” harus 

dimasukkan atau terdapat dalam teks 

makalah) 

 

 

 


