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ABSTRAK  
 Dokumen ini memberikan instruksi format untuk penulis untuk menyiapkan paper untuk 
dipublikasikan dalam prosiding Seminar Nasional Kimia 2013. Penulis harus mengikuti instruksi yang 
diberikan untuk paper yang akan dipublikasikan. Anda dapat menggunakan dokumen ini sebagai 
petunjuk sekaligus sebagai template yang tinggal anda ganti dengan bahasa anda sendiri. Untuk 
abstrak kata yang digunakan tidak boleh melibihi dari 200 kata dan harus dituliskan dalam bahasa 
inggris. 
 
Kata Kunci: terdiri dari 3-5 kata, pisahkan dengan koma 
 
Paper yang dibuat berdasarkan struktur: Abstrak, Pendahuluan,Metode Penelitian,Hasil dan 
Pembahasan,Kesimpulan, Daftar Pustaka. Dapat dituliskan dalam bahasa Inggris atau bahasa 
Indonesia. 

Pen

 

PENDAHULUAN 

Dokumen ini sebuah template yang 
merupakan salinan elektronik yang dapat 
diunduh di situs web 
(semnas2013@ugm.ac.id). Untuk 
pertanyaan di atas kertas panduan, silahkan 
hubungi panitia publikasi seminar nasional 
kimia 2013 seperti yang ditunjukkan di situs 
web. Informasi tentang akhir penyerahan 
makalah dapat dilihat di situs web tersebut. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 
xxxxxx xxxxx xxxx [1]. Xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx [2],  
xxxxx [3-4], dan xxxxx [1,5]. Menurut Alpha 
et al [6] xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx  xxxxx [3, 7-9]. 
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. 

 
METODE PENELITIAN 
 
 Metode penelitian terdiri dari bahan 
dan alat yang digunakan serta prosedur 
kerja. 
Bahan  

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah xxxx,xxxx,dan xxxx. 

 

Peralatan 

 
Alat yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah xxxx,xxxx,dan xxxx. 

 
Prosedur 

Berisi langkah kerja yang dibagi 

menjadi beberapa sub prosedur. Dibuat 

dalam bentuk paragraf seperti di bawah ini.

   

Sub prosedur 1 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.  

Sub prosedur 2 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil dan pembahasan berisi tentang 

hasil percobaan yang dilakukan yang dapat 
ditampilkan dalam bentuk gambar dan tabel 

mailto:semnas2013@ugm.ac.id


dengan mengikuti ketentuan “Gambar dan 
Tabel” serta berisi penjelasan yang disertai 
dengan referensi [1],[2}, dan seterusnya 
agar dapat diterima secara scientifik. Terdiri 
dari beberapa sub judul.   
Sub judul 1 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. 

 

Sub judul 2 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. 

 

Sub-sub judul 1 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx. 

 

Sub-sub judul 2 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx. 

 
Format Penulisan 
 

Ukuran kertas harus sesuai dengan 
ukuran A4 yang memiliki lebar 
210mm(8,27”) dan panjang 297mm (11,69”). 
Adapun ukuran margin sebagai berikut: 
Atas = 30mm 
Bawah = 30mm 
Kiri = Kanan = 30mm 
Artikel penulisan harus dalam format dua 
kolom dengan ruang 10 mm antara kolom. 

 
Style Halaman 
 
Paragraf harus tersusun rata baik rata kiri 
dan rata kanan. 
 
Huruf – huruf Dokumen 
 

Seluruh dokumen harus dalam Arial 
font 11. Jenis font lain dapat digunakan jika 
diperlukan untuk tujuan khusus. Fitur ukuran 
font terlihat pada Tabel 1. digunakan jika 
diperlukan untuk tujuan khusus. 
Fitur ukuran font terlihat pada Tabel 1. 

Judul dan Penulis 

Judul harus dalam Arial 12 bold  .Nama 
pengarang harus dalam Arial 11 bold. 
Afiliasi penulis harus dalam Arial 9 pt. 
Alamat email harus di 8 pt font Arial. 

 

Tabel I. Ukuran Font untuk Makalah 

Font 
Size 

Appearance (in Arial) 

Regular Bold Italic 

10 
nama tabel, nama 
gambar, 
reference item 

 
reference 
item (partial) 

8 
Alamat email 
penulis  

  

10 Paragraf     

11 Judul abstrak 
Nama 
pengarang 

 

12  Judul  

 
 
 

Gambar dan Tabel  

Gambar dan tabel harus terletak di 
tengah (centered). Besar gambar dan tabel 
bisa span di kedua kolom. Setiap tabel atau 
gambar yang mencakup lebih dari 1 kolom 
lebar harus diposisikan baik di bagian atas 
atau di bagian bawah halaman. 

Gambar grafik dimungkinkan berwarna. 
Semua warna akan dipertahankan pada 
CDROM. Grafik jangan menggunakan pola 
titik-titik karena ada kemungkinan tidak 
dapat dicetak sesuai aslinya. Gunakan 
SOLID FILL dan warna yang kontras untuk 
tampilan di layar komputer, dan gunakan  

warna hitam-putih untuk hardcopy, 
seperti ditunjukkan pada Gambar. 1. 

 



 

Gambar.1  Contoh grafik garis 

menggunakan warna yang kontras di layar 

computer, dan menghasilkan grafik hitam-

putih untuk versi cetak 

Periksa bahwa resolusi gambar cukup 
untuk mengungkapkan rincian penting pada 
gambar. Harap periksa semua gambar baik 
di layar maupun hasil pada versi cetak. 
Ketika memeriksa gambar versi cetak, 
pastikan bahwa: warna mempunyai kontras 
yang cukup, gambar cukup jelas,  semua 
label pada gambar dapat dibaca. 

Keterangan Gambar 

Gambar diberi nomor dengan 
menggunakan angka Arab. Keterangan 
gambar dalam 10 pt Arial font. Keterangan 
gambar dalam satu baris (misalnya Gbr. 1) 
diletakkan di tengah (centered), sedangkan 
keterangan multi-baris harus dirata kiri 
(misalnya Gbr. 1). Keterangan gambar 
dengan nomor gambar harus ditempatkan 
sesuai dengan poin-poin terkait, seperti 
ditunjukkan pada Gbr. 1. 

Keterangan Tabel 

Tabel diberi nomor menggunakan 
angka Romawi huruf besar. Keterangan 
tabel ditengah dan font 10 pt Arial. Setiap 
kata dalam judul tabel menggunakan huruf 
kecil kecuali untuk kata-kata pendek seperti 
yang tercantum pada. Keterangan angka 
tabel ditempatkan sebelum tabel terkait, 
seperti ditunjukkan pada Tabel 1. 

Nomor Halaman, Headers dan Footers 

Nomor halaman, headers dan footers 
tidak dipakai. 

Links dan Bookmark 

Semua hypertext link dan bagian 
bookmark akan dihapus. Jika paper perlu 
merujuk ke Internet alamat email atau URL 
di artikel, maka alamat atau URL lengkap 
harus ditulis dengan font biasa. 

KESIMPULAN 

Kesimpulan berisi tentang pernyataan 

yang menjawab pada bagian pendahuluan 

serta yang dijelaskan pada hasil dan 

pembahasan. Dapat juga dimasukkan 

prospek dari perkembangan hasil penelitian 

untuk penelitian lebih lanjut(berdasarkan 

pada hasil dan diskusi).  

 

Petunjuk Daftar Pustaka 

Judul pada bagian daftar pustaka tidak 
boleh bernomor. Semua item daftar pustaka 
dalam 10 pt Arial font. Paragraf dibawah ini 
adalah contohnya. Usahakan untuk 
menghindari pengambilan referensi dari 
internet. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Judul untuk ucapan terima kasih dan 
daftar pustaka tidak diberi nomor. Terima 
kasih disampaikan kepada Fandy E. 
Mamahit  yang telah meluangkan waktu 
untuk membuat template ini.  

DAFTAR PUSTAKA 

1. Xxxxxxx, Y., tahun, Nama journal,  Vol, 
No,Hal. 

2. Yyyyyyy, X., and Xxxxxxx, Y., tahun, 
Nama journal,  Vol, No,Hal. 

3. Aaaaaa, B., Bbbbbbb, C., Xxxxxxx, Y., 
and Yyyyyyy, X., tahun, Nama journal,  
Vol, No,Hal. 

4. Yyyyyyy, X., and Xxxxxxx, Y., tahun, 
Judul buku,  penerbit, kota, hal. 

 

 
 

 
 

 


