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ABSTRAK 
Abstrak ditulis dalam sebuah paragraf singkat yang merupakan ringkasan tentang penelitian yang telah 

dilakukan. Penulisan abstrak tidak lebih dari 200 kata. Abstrak ditulis menggunakan jenis huruf Times New 

Roman ukuran 10 poin dengan gaya teks miring (italic) dan spasi tunggal. Abstrak memuat pendahuluan, 

tujuan, metodologi, pembahasan, dan simpulan. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia. 

 

Kata kunci: Aplikasi, subjek, algoritma, model, dan lain-lain (jumlah 3-5 kata) 

 
I. PENDAHULUAN 

Dokumen ini merupakan template sebagai panduan penyusunan makalah. Disajikan secara rinci untuk 

membantu penulis dalam mempersiapkan makalah yang akan dipublikasi agar konsistensi penulisan tetap 

terjaga. Para penulis diharapkan merujuk dalam panduan ini. Dokumen ini dapat diperoleh dari website 

semnas ristek. Informasi tentang penyerahan makalah dapat dilihat pada website semnas ristek. 

 

II.  LANDASAN TEORI 

A. Penataan  Halaman 

Kertas yang digunakan adalah ukuran A4 (panjang 29,7 cm dan lebar adalah 21,0 cm) dengan pengaturan 

margin sebagai berikut:  

- Atas, bawah, kanan: 2,5 cm 

- Kiri :3 cm 

 

B. Teknik Penulisan 

Naskah ditulis menggunakan bahasa Indonesia dalam format satu kolom. Naskah diketik menggunakan 

jenis huruf Times New Roman ukuran 10 poin dengan spasi tunggal. Banyaknya naskah adalah 6 halaman 

termasuk ilustrasi dan tabel. Naskah diserahkan dalam bentuk Microsoft Word. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Struktur penulisan naskah terdiri dari Judul Makalah, Identitas Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Landasan 

Teori, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Simpulan dan Saran, Daftar Pustaka. 

 

A. Judul Dan Identitas Penulis 

Judul ditulis menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 poin. Identitas penulis diketik 

menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 9 poin. Nama penulis tanpa gelar. Jenis dan 

ukuran huruf dapat  dilihat sesuai pada TABEL 1. Judul makalah dan penulis diketik dengan format rata 

tengah.    
Tabel 1. Jenis dan Ukuran Huruf 

Bagian Jenis Huruf Ukuran Huruf Gaya Huruf 

Judul Times New Roman 12 Normal 

Nama penulis Times New Roman 10 Tebal 

Instansi penulis Times New Roman 9 Miring 

Email penulis 

Judul dan Isi Tabel 

Times New Roman 

Times New Roman 

9 

9 

Normal 

Normal 

 
B. Isi Makalah 

Isi makalah dari pendahuluan sampai simpulan ditulis menggunakan jenis huruf Times New Roman 

ukuran 10 dengan spasi tunggal. Pemberian nomor pada bab menggunakan format romawi I, II dan 

seterusnya. Penomoran pada sub-bab level-1 menggunakan format huruf A, B. Level-2 menggunakan format 

nomor disertakan kurung tutup  1). Penulisan nomor bab dan sub-bab dapat dilihat pada contoh bab III dalam 

panduan ini. 
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Gambar 1. Contoh Gambar 
 

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, atau gambar. Bagian 

pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, interpretasi hasil penelitian yang diperoleh, mengaitkan 

dengan sumber rujukan yang relevan.  

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

Memaparkan simpulan berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dibahas di bab sebelumnya, 

dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian, implikasi dan simpulan. Isi simpulan dan saran 

penelitian diketik menggunakan jenis huruf Times New Roman, dengan ukuran huruf 10 point. 

Gaya penulisan daftar pustaka menggunakan APA (American Psychological Association) adalah gaya 

yang mengikuti format Harvard. Penulisan daftar pustaka dengan APA style adalah: 

1) Tanggal publikasi dituliskan setelah nama pengarang. 

2) Referensi di dalam isi tulisan mengacu pada item di dalam daftar pustaka dengan cara menuliskan nama 

belakang pengarang diikuti tanggal penerbitan yang dituliskan di antara kurung. 

3) Urutan daftar pustaka adalah berdasarkan nama belakang pengarang. Jika suatu referensi tidak memiliki 

nama pengarang maka judul referensi digunakan untuk mengurutkan referensi tersebut di antara referensi 

lain yang tetap diurutkan berdasarkan nama belakang pengarang 

4) Daftar pustaka tidak dibagi-bagi menjadi bagian-bagian berdasarkan jenis pustaka, misalnya buku, jurnal 

dan sebagainya. 

5) Judul referensi dituliskan secara italic.  
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