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Teknik  

Penulisan  

1) Naskah diketik dalam bahasa Inggris yang terdiri dari 8 bagian utama: Judul, 

Abstraksi, Pendahuluan, Landasan Teori, Pembahasan, Kesimpulan, Daftar 

Pustaka, dan Biodata Penulis.  

2) Naskah diketik dengan jarak 1 spasi, 2 kolom, dengan jenis huruf Times New 

Roman 10 pts.  

3) Ukuran lebar kertas 21 cm dan tinggi 29,7 cm (A4), panjang naskah tulisan 

maksimal 8 halaman.  

4) Model page Mirror Margins, dengan ketentuan margin Top: 2,5 cm, Bottom: 3 

cm, Inside: 2 cm, Outside: 2 cm.  

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

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

the text. Gambar dan nomor gambar diketik align center. Nomor gambar 

diketik di bawah gambar  

6) Tabel dan nomor tabel diketik align text left. Nomor tabel diketik di atas tabel. 

Persamaan dituliskan dengan angka arab pada tepi kanan diantara tanda 

kurung.  

7) Semua rujukan yang ada dalam makalah harus tercantum di Daftar Pustaka, 

demikian juga sebaliknya, semua referensi yang tercantum dalam Daftar 

Pustaka harus dirujuk dalam makalah.  

8) Tidak diperkenankan menggunakan footnote.  

9) Dilarang mengubah format header dan footer dokumen yang sudah disediakan.  

10) Format file adalah .doc atau .docx. Naskah dikirimkan kepada panitia via 

upload di web site atau via e-mail.  

 

Judul  1) Singkat dan jelas menunjukkan isinya, diketik bold dan uppercase, bentuk 

piramida terbalik, Judul dalam bahasa Indonesia, font 14 pt.  

2) Di bawah judul dicantumkan nama penulis (tanpa gelar kesarjanaan) font 11 

pt.  

3) Di bawah nama dicantumkan nama instansi, dan alamat email, font 10 pt.  

 

Abstrak  Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia yang memuat permasalahan, metodologi 

dan hasil. Abstrak memuat maksimal 250 kata dan dilengkapi dengan 

keywords/kata kunci sebanyak 2-5 kata yang dituliskan dibawahnya.  

 

Pendahuluan  Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan metodologi (jika ada).  

 

Landasan Teori  Berisi mengenai tinjauan pustaka yang memuat kajian pustaka dan landasan teori 

yang relevan. Sumber keterangan ditunjuk dengan menuliskan di dalam kurung: 

nama akhir penulis dan tahun penerbitan.  

 

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.  
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Kesimpulan  Berisi pernyataan singkat tentang hasil yang disarikan dari pembahasan. Saran 

dapat dituliskan pada bagian paling akhir.  
. Penyusunan Daftar Pustaka mengikuti format IEEE, diketik dengan Times New 

Roman ukuran 8 pts..  

 

1.  Artikel dalam Jurnal  
 

[#] Pengarang(s), “Judul artikel,” Judul Jurnal, vol.#, no.#, hal, bulan dan 

tahun terbit.  

 

Contoh:  

[1] A. Aamodt and E. Plaza, "Case-Based Reasoning: Foundational Issues, 

Methodological Variations, and System," AI Communications, vol. 7: 1, no. 

IOS Press, pp. 39-59, 1994 

 

2.  Buku 

[#] Pengarang(s), Judul Buku, Edisi (jika ada), Tempat Publikasi: Penerbit, 

Tahun terbit. 

 

Contoh: 

[2] S. K. Pal and S. C. Shiu, Foundations of Soft Case-Based Reasoning, 

Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2004. 

 

3.  Artikel dalam Prosiding (seminar) 

[#] Pengarang (s), “Judul artikel”, Judul Proceding, hal, tanggal pelaksanaan 

seminar, tahun. 

 

Contoh: 

[3] K. Yu, L. Ji and X. Zhang, "Kernel Nearest-Neighbor Algorithm," Neural 

Processing Letters, vol. 15, pp. 147-156, 2002. 

 

4.  Online/website 

[#] Pengarang (s), “Judul dokumen,” Judul website atau pemilik, Tanggal 

Publikasi. [Online]. Tersedia : URL [Diakses tanggal bulan tahun]. 

 

Contoh: 

[4] Admin, “The academic writing help center referencing: IEEE”, University 

of Ottawa, [Online]. Tersedia:   http://www.sass.uOttawa.ca/writing [Diakses 

30 September 2011] 

 
Biodata Penulis Berisi uraian singkat biodata penulis. 

 

PETUNJUK:  
1. File Format Penulisan ini digunakan untuk mempermudah penulisan isi makalah  

2. Makalah ditulis 4-8 halaman mengikuti format yang telah disediakan 

3. Pemakalah tidak diperkenankan mengubah Format dan Lay Out, termasuk header dan footer serta  

    jenis dan ukuran font.  

4. Pemakalah cukup mengetikkan (me-replace) Judul, penulis, detail penulis, isi makalah, daftar      

    pustaka, dan biodata penulis.  

 

Sie. Prosiding 


