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JUDUL MAKALAH (Capital, 14pt, bold) 

 

Afiliasi (12pt, bold)  

Alamat para penulis, No. Tlp. Fax., serta e-mail penulis utama (12pt) 
 

Abstrak (10pt italic) 

Abstrak berisi uraian singkat tentang latar belakang/pendahuluan, tujuan, metode, hasil, dan 

kesimpulan, serta berisi tidak lebih dari 300 kata. Abstrak sebaiknya menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar, mudah dimengerti, sehingga isi makalah mudah dipahami.  

(10 pt italic, indentation kanan dan kiri 10 mm) 

 

Kata kunci: berisi sekitar 4-6 kata kunci yang digunakan. (10pt) 

 

1. Judul Bab (Title Case, 12 pt, bold) 

 Makalah ditulis satu kolom pada kertas ukuran A4 (210 x 297mm), dengan margin 

atas 3.0cm, bawah 2.5cm, kiri 3.0cm dan kanan 2.5cm. Tulisan dalam satu spasi dan 

kolom tunggal. 

 Kecuali judul dan abstrak, ukuran huruf adalah 12pt, Times New Roman. 

 Makalah terdiri dari pendahuluan, pendekatan pemecahan masalah, pengumpulan data, 

analisis, kesimpulan atau saran, dan daftar pustaka, serta ditulis dalam Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. Panitia akan melakukan editing penulisan jika 

diperlukan. 

 

2. Isi Naskah 

Kecuali pendahuluan/pengantar dan kesimpulan, isi naskah dapat terdiri dari beberapa 

bab dengan penomoran sub-bab sebagai berikut: 

 

2.1. Persamaan, Gambar dan Tabel 

Setiap persamaan, gambar dan tabel masing-masing diberi nomor sesuai urutan 

pemunculan. Nomor persamaan ditulis dipinggir kanan dengan menggunakan nomor 

arab dan berkurung ( ). Nomor dan judul gambar ditulis di bawah gambar (center). 

Sedangkan nomor dan judul tabel ditulis di atas tabel (center). 

 

2.2. Daftar Pustaka 

Referensi yang digunakan dibuat daftarnya sesuai dengan nomor urut yang 

digunakan dengan contoh format seperti pada daftar pustaka berikut ini: 

1. Kalpakjian. S. (1995). Manufacturing Engineering and Technology. Third 

Edition. Addison-Wesley Publishing Company Inc. United States of America. 

2. Astaknov, Victor. P. (2004). The Assessment of Cutting Tool Wear. International 

Journal of Machine Tools & Manufacture. No. 44 PP. 637-6470. Elsevier 

Science. 

3. Singer, Ferdinand L. (1995). Kekuatan Bahan. Terjemahan Darwin Sebayang. 

Penerbit Erlangga. Jakarta. 

 

3. Jumlah keseluruhan makalah lengkap termasuk lampiran maksimum 10 halaman. 

Makalah lengkap dapat dikirimkan melalui email ke snmi@ft.untar.ac.id paling lambat 

tanggal 8 Maret 2018. 


