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Abstrak – Makalah ini membahas format makalah dan panduan bagi penulis 

makalah ilmiah. Panjang naskah makalah sepuluh (10) hingga duabelas (12) 

halaman. Abstrak  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  yang  memuat  latar 

belakang penulisan, permasalahan,  metodologi  dan  hasil. Abstrak dibatasi 

≤250 kata dan dan  dilengkapi  dengan keywords/kata kunci sebanyak  3-5 kata 

yang dituliskan dibawahnya. Ukuran huruf untuk abstrak, kata kunci, dan badan 

makalah adalah 12 point.  

  

Kata Kunci: Format file docx, ukuran kertas A4, single column.  

  

1. PENDAHULUAN 

  

Berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan.   

  

2. FORMAT 

  

Format halaman diset melalui menu “Page Layout”. Ukuran kertas adalah 

A4 (210x297mm). Gambar 1 menunjukkan layout halaman dan marjin. 

Gambar/Foto merupakan gambar digital (hasil  scanner) yang menyatu dalam 

teks, menggunakan mode warna  greyscale dengan text wrapping  adalah in line. 

Teks pada  gambar  dan  nomor  gambar  diketik  align  center.  Nomor  gambar 

diketik di bawah gambar.  
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Gambar 1: Marjin and dan layout halaman pada kertas A4 

  

Sistematika  

Naskah diketik dalam bahasa Indonesia baku, diketik dengan jarak spasi 1.5, 

dengan jenis huruf  Times New Roman 12 pts. Sistematika makalah sekurang-

kurangnya meliputi : Judul, Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Metodologi, Hasil 

dan Pembahasan, Kesimpulan, dan Daftar Pustaka. 

 

Ukuran huruf  

Ukuran huruf ditunjukkan dalam Tabel 1. Tabel dan nomor tabel diketik 

align text left  di atas tabel. 

 

Tabel 1. Ukuran Huruf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukuran  Penggunaan  

10 points  Instansi penulis  

11 points  Nama penulis 

12 points  Abstrak, kata kunci, sub-judul, badan 

makalah, daftar referensi, judul 

gambar dan tabel   

14 points  Judul makalah  



Persamaan  

Persamaan  dituliskan  dengan  angka  arab  pada  tepi  kanan  diantara  

tanda kurung.  

  

Pustaka  

Semua  rujukan  yang  ada  dalam  makalah  harus  tercantum  di  Daftar  

Pustaka. Sebaliknya,  semua  referensi  yang  tercantum  dalam  Daftar Pustaka 

harus dirujuk dalam makalah. Nomori pustaka yang digunakan sebagai referensi 

dalam tanda kurung siku [1]. Pengutipan cukup dilakukan dengan menyebutkan 

nomor referensi, misalnya [2]. Jangan menuliskan “Ref [3] atau referensi [3]”.  

 

Lain-lain 

 Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan antara lain : 

1. Tidak diperkenankan menggunakan footnote 

2. Dilarang mengubah format header dan footer dokumen yang sudah 

disediakan 

3. Format file adalah  docx. Naskah dikirimkan kepada panitia via upload di  

website atau via e-mail. 

 

3. METODOLOGI 

 

Berisi uraian mengenai metoda penelitian dan pengembangan serta analisa 

data. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

Menguraikan hasil analisis kualitatif dan/atau kuantitatif dengan penekanan 

pada jawaban  atas  permasalahan.  Isi  dari  pembahasan  ini  memuat  segala  

sesuatu  tentang kegiatan yang dilakukan dalam makalah. Mulai dari konsep, 

perancangan,  hipotesis (bila ada), percobaan, data pengamatan, dan hasil dari  

data pengamatan  yang ada. Isi didukung dengan gambar dan/atau tabel.  

 

 

 



5. KESIMPULAN 

  

Berisi  pernyataan  singkat  tentang  hasil  yang  disarikan  dari  

pembahasan.  Saran dapat dituliskan pada bagian paling akhir.  
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