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Ketentuan Penulisan Full Paper 
Ketentuan Umum: 
Makalah dan abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia. Dikirim dalam bentuk softcopy, maksimum terdiri dari 10-
14 halaman pada kertas ukuran A4. Ditulis dengan huruf Times New Roman berukuran 10 (sepuluh) dan spasi 1 
(satu). Judul dan Abstrak berada pada 1 kolom, sedangkan teks berikutnya ditulis dalam 2 kolom, dengan aturan 
margin sebagai berikut: 
 

Setting Kertas Ukuran A4 
 
Top 
Bottom 
Left 
Right 
Column Width 
Column Spacing 

     mm                         inches 
25 1.0 
20                           0.8 
25                           1.0 
20                           0.8 
82                           3.2 

      6                             0.25 
 
Makalah harus memiliki struktur sebagai berikut: 

1. Judul Makalah 
2. Nama Penulis & Instansi 
3. Kata Kunci 
4. Abstrak 
5. Latar Belakang (termasuk tujuan, ikhtisar 

dan referensi terkait) 

6. Naskah Utama (metode, data yg 
digunakan, hasil dan diskusi) 

7. Kesimpulan 
8. Referensi 
9. Acknowledgement 
10. Lampiran 

 
1. Judul 

Ditulis dengan huruf kapital, bold dan berada di tengah. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New 
Roman dengan ukuran 12, menggunakan 1 spasi jika harus menghabiskan dua baris. 

2. Identitas Penulis 
Setelah 1 (satu) baris kosong melewati Judul Makalah, ditulis nama penulis, instansi dan alamat email 
dengan ukuran huruf 11.   

3. Abstrak 
Ketik “ABSTRAK”pada 2 baris kosong di bawah Judul Makalah. ditulis menggunakan huruf kapital, bold 
dan berada di tengah.  Abstract ditulia maksimum sebanyak 250 kata 

4. Kata kunci 
Setelah melewati 1 baris kosong dari abstract. Ketik “KATA KUNCI”, dengan huruf kapital bold, diikuti 
dengan 5-8 key words 

5. Judul Bab 
Judul bab diletakkan di tengah, dengan huruf kapital bold. 

6. Sub Bab 
Sub bab diletakkan di margin kiri dengan huruf bold.  

7. Catatan Kaki 
Jika menggunakan catatan kaki (footnotes), tandai pada teks dengan asterisk (*), gunakan asterisk ganda 
(**) untuk catatan kaki kedua dalam halaman yang sama. Tempatkan catatan kakai di halaman paling 
bawah, dibedakan dengan teks di atasnya dengan menggunakan garis horisontal. 

8. Ilustrasi 
Gambar, tabel dan foto harus diletakkan di tempat yang sesuai dan sedekat mungkin dengan referensi yang 
terdapat dalam teks. Keterangannya diletakkan di bawah ilustrasi. Semua keterangan harus diberi nomor 
secara berurutan. Contoh: Gambar 1, Tabel 2, Gambar 3. 

9. Hak Cipta 
Jika ilustrasi dalam makalah mengadung hak cipta, sertakan pernyataan hak cipta seperti: SPOT Image 
Copyright 19xx (diisi tahun), CNES. Penulis bertanggungjawab atas perizinan hak cipta. 

10. Persamaan, symbols & unit 
11. Referensi dan/atau biblografi terpilih 
12. Acknowledgement dan Lampiran 


