
PETUNJUK PENULISAN MAKALAH LENGKAP PROSIDING SEMNASKAN UGM 2012 
 

JUDUL, ARIAL 11 pt, DIBUAT DENGAN HURUF KAPITAL SEMUA DAN DICETAK TEBAL 
DALAM BAHASA INDONESIA MAKSIMAL 14 KATA 

 
Nama penulis, arial 10 pt dicetak tebal, apabila terdiri lebih dari 2 suku kata maka nama tengah 

disingkat: Susilo B. Priyono*1, Rustadi2 dan Indah Istiqomah3 diikuti tanda bintang (untuk alamat 
korespondensi) dan angka (untuk instansi) 

 
1Nama instansi dan alamat ditulis dengan arial 10 pt tidak cetak tebal 

Jl. Flora, Gedung A4, Bulaksumur, Yogyakarta 55281 
*Penulis untuk korespondensi, e-mail: semnaskan_ugm@yahoo.com 

 
 

Abstrak (dalam Arial 10 pt dan dicetak tebal) 
 
Dimohon menyediakan waktu sebentar untuk dapat membaca petunjuk penulisan ini agar 
menyeragamkan dan mempermudah proses editing pada tim editor. Seluruh tulisan ditulis menggunakan 
Arial 10 pt, rata kanan dan kiri, 1 spasi pada kertas A4 dengan margin kanan, kiri atas dan bawah 3 cm. 
Abstrak dalam bahasa Indonesia, ditulis dengan huruf Arial 10 pt, rata kanan dan kiri, 1 spasi. Bagian ini 
menjelaskan intisari makalah secara lengkap maksimal 200 kata meliputi tujuan, metode, hasil dan 
kesimpulan.  
 
Kata kunci: ditulis urut abjad merupakan kata kunci pada penelitian 
 
Pengantar (Ditulis dengan huruf arial 10 pt cetak tebal) 
 

Paragraf ditulis menjorok ke kanan 1 tab. Pergantian paragraf dilakukan tanpa memberikan 
jarak/spasi. Penulisan sitasi ditulis dalam kurung dengan format (nama, 2009), (nama et al., 2007) dan 
(nama & nama, 2007). 
 
Bahan dan Metode 
 
Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan ditulis pada bagian ini. Apabila mencantumkan bahan dan alat, 
sebaiknya dicantumkan pula merek dan tipe untuk alat: spektrofotometer (KJ-2097, Jerman) dan 
produsen pembuat untuk bahan kimia: HCL 1N (nama produsen). 
 
Metode (sub bab ditulis cetak miring dengan huruf besar di awal kata, berjarak 1 spasi dari judul bab) 

Kalimat di bawah sub bab ditulis tanpa jarak dengan judul. Apabila terdapat persamaan 
matematika, persamaan dibuat dengan equation editor dan diberi nomor sesuai dengan urutan 
persamaan yang ada. 
 
Pengujian Kekuatan Gel (sub dari sub bab ditulis garis bawah dengan huruf besar di awal kata) 
Kalimat di bawah sub bab ditulis tanpa jarak dengan judul. 
 
Hasil dan Pembahasan 
 
Hasil 

Penulisan satuan-satuan ditulis mengikuti system metrik: penulisan satuan ditulis dengan huruf 
kecil semua dalam singkatan seperti l untuk liter (bukan L), m untuk meter dan kg untuk kilogram (bukan 
Kg). penulisan satuan yang lain menyesuaikan kaidah penulisan yang benar seperti: ind/l, g/ml, 24oC dan 
lain-lain. Penulisan rumus kimia ditulis menurut aturan penulisan yang benar: HCl, H2SO4 dan lain-lain.  

 
 



Apabila ingin menyajikan gambar, grafik dan tabel, mengikuti format seperti di bawah ini: 

 
(Sumber: sinar-fals.blogspot.com) 

 
Gambar 1. Udang galah. (penulisan dengan huruf besar hanya pada awal kalimat dan diakhiri dengan 

tanda titik. Apabila judul lebih dari 1 baris, baris kedua sejajar dengan awal kalimat. 
 
Keterangan: Gambar sebaiknya disajikan dalam bentuk jpeg dan sebaiknya disertai dengan skala 

pembanding agar mempermudah pembaca. 
 
Grafik (ditulis dalam arial) dibuat dengan tanpa garis mendatar dan garis tepi/bingkai. Apabila dalam 
bentuk diagram batang, grafik dibuat monochrome atau dengan tekstur untuk membedakan antar 
perlakuan. Besarnya gambar dibuat proporsional agar terlihat dengan jelas. 
 

 
 
Gambar 2. Hubungan panjang dan berat ikan ( : keterangan gambar dibuat terpisah dari gambar dan 

diletakkan bersama dengan judul). 
 
Tabel dibuat tanpa garis kolom. Garis pada baris hanya pada judul dan penutup bagian bawah. 
 
Tabel 1. Judul tabel ditulis dengan huruf besar hanya pada awal kalimat dan diakhiri dengan tanda titik. 

Apabila judul lebih dari 1 baris, baris kedua sejajar dengan awal kalimat.  
Dosis pakan Berat awal (g) Berat akhir (g) Pertambahan berat (%) 

3% 245 345 40,8 
4% 245 345 40,8 

 
Kesimpulan dan Saran 
 
Daftar Pustaka (Ditulis urut abjad, sesuai dengan format di bawah ini) 
Agung, L., A.M. Laksono, J.K. Suhardi & K.I. Prawiro. 2009. Judul artikel. Penerbit (apabila buku). Kota 

terbit. halaman. 
 
Kawamoto, Y., A.A. Chen & I.J. Yusoka. 2010. Judul artikel. J. Aquaculture 22: 123-133.  


