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FORMAT PENULISAN
Makalah dan poster yang dikirmkan merupakan hasil penelitian di bidang sains dan
teknologi selama 5 (lima) tahun terakhir.
 Makalah ditulis dalam bahasa Indonesia, dan harus disertai dengan abstrak dalam
bahasa Inggris
 Panjang makalah maksimum 12 halaman, sudah termasuk tabel dan gambar/foto bila
ada.
 Makalah dibuat dengan program pengolah kata MS Word dalam spasi ganda,
termasuk penulisan abstrak dan daftar pustaka. Bentuk huruf yang digunakan adalah
Times New Romans, ukuran 12. Pada kertas A4 dengan margin 3cm pada semua sisi.
 Gambar atau tabel diletakkan pada halaman tersendiri, disertai judul dan keterangan
yang jelas. Foto yang dikirim boleh berwarna atau hitam putih, tetapi semua foto
akan diterbitkan akan dicetak dalam hitam putih.
 Satuan pada dasarnya mengacu pada sistem Satuan International (SI), “Gram per
liter” disingkat “g/l”. “Kilogram per hektar ditulis “kg/ha”.
 Makalah terdiri dari:
 Judul, nama dan alamat penulis
 Abstrak dan Kata kunci (maksimal 5 kata)
 Pendahuluan
 Bahan dan Metode
 Hasil dan Pembahasan
 Kesimpulan
 Daftar Pustaka
 ABSTRAK tidak melebihi 250 kata, berisi tujuan, bahan dan metode penelitian serta
hasil penting penelitian. Kata kunci disusun menurut abjad, diletakkan pada baris
tersendiri pada akhir abstrak
 PENDAHULUAN menjelaskan latar belakang, permasalahan, studi pustaka penting
serta tujuan penelitian.
 BAHAN DAN METODE menjelaskan waktu dan tempat penelitian, bahan dan alat
utama yang digunakan, pendekatan atau metode yang dipakai, variabel yang diamati,
dan analisis data yang digunakan.
 HASIL DAN PEMBAHASAN menyajikan hasil penelitian beserta keterangan dan
interpretasi data. Data yang disajikan dalam tabel atau gambar tidak perlu ditulis lagi
dalam naskah, cukup interpretasi dan pembahasannya. Sub bab pembahasan boleh
dipisahkan dengan sub bab hasil.
 KESIMPULAN merangkum secara keseluruhan inti atau hasil penelitian serta saran
bila ada. Dapat pula ditambahkan ucapan terima kasih.
 DAFTAR PUSTAKA mencatat semua kutipan yang dicantumkan dalam naskah.
Kutipan pustaka dari jurnal/prosiding mencakup nama pengarang, tahun penerbitan,

juduk publikasi, nama jurnal/prosiding, volume dan nomor serta halaman.
Sedangkan kutipan dari buku mencakup nama pengarang, tahun penerbitan, judul
buku dan edisinya, penerbit, kota penerbitan, dan jumlah halaman. Penulisan
halaman disingkat menjadi hlm. Beberapa contoh penulisan daftar pustaka:
Buku:
Petterson RL, Massicotte HB, Melville LH. 2004. Mycorrhiza: Anatomy and
Cell Biology. Ottawa. NRC Research Press
Artikel dalam jurnal atau makalah:
Pérez-Moreno J, Read DJ. 2001. Nutrients Transfer from Soil Nematodes to
Plants : A direct pathway provided by the mycorrhizal mycellial
network. Plant Cell Environ. 24:1219–1226
Bab dari satu buku atau artikel dari prosiding:
Hidayat, W. 2010. Lama Waktu Perendaman Dengan Air Sebagai Salah Satu
Metode Skrarifikasi Trembesi, Hlm 111—123. Prosiding Seminar
Nasional Sains & Teknologi 3. Bandar Lampung, 20—21 November
2010.
Pustaka yang diakses dari internet:
Hendi. 2000. Kajian Tehnik Konservasi Pinus merkusii Strain Kerinci.
www.dephut.go.id/ files/ Hendi.pdf [12 November 2008]

