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ABSTRAK

Abstrak dituliskan dalam bahasa Indonesia sesuai EYD, ringkas dan mudah
difahami. Istilah asing ditulis menggunakan format italic. Menggunakan huruf Times
New Roman ukuran 12, spasi 1 dan rata kanan-kiri. Ukuran kertas yang digunakan adalah
A4 dengan batas marjin atas, kanan dan kiri 2,5 cm sedangkan bawah 3,0 cm. Panjang
abstrak tidak lebih dari 250 kata. Hindari penggunaan akronim, singkatan, atau simbolsimbol di dalam abstrak. Abstrak dapat menggambarkan informasi kualitatif dan
kuantitatif dari penelitian.
Kata kunci : cantumkan 3-5 kata kunci dalam bahasa Indonesia terkait dengan abstrak.
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PENDAHULUAN
Pendahuluan berisi tentang latar belakang, alasan ilmiah dari review literatur yang
penting dan berhubungan dengan masalah yang ditulis/dibahas, masalah utama yang
perlu solusi, dan tujuan penulisan artikel (An et al., 2004).
Tulisan berupa review, telaah pustaka ilmiah yang komprehensif atau resensi dari
buku ilmiah tidak wajib mencantumkan metode penulisan (Murdopo et al., 2006).
Apabila sumber bacaan tidak ada nama penulisnya, maka penulisan pustaka dalam
naskah adalah seperti contoh berikut (nama penerbit, tahun) atau (Menristek, 2004).
Augustine et al. (2013) menyatakan bahwa jurnal Alchemy menerima naskah dalam
bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Berikut ini merupakan contoh penulisan pustaka
didepan kalimat. Rujukan pustaka diutamakan hasil publikasi dalam 10 tahun terakhir.
Format penulisan menggunakan MS Word , tipe font Times New Roman ukuran
12

spasi 1,5 dengan ukuran kertas A4, batas marjin atas, kanan dan kiri 2,5 cm

sedangkan marjin bawah 3,0 cm. Awal paragraf (first line) ditulis menjorok kedalam 1
cm. Full paper bisa berisi abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan

pembahasan, kesimpulan, ucapan terimakasih (jika diperlukan), daftar pustaka. Panjang
makalah 7 sampai 10 halaman sudah termasuk abstrak sampai daftar pustaka.
Tiap halaman harus diberi nomor halaman yang diletakkan di pojok bawah kanan.
Jika terdapat kata dalam bahasa asing di dalam naskah, tuliskan dalam

fontmiring

(italic). Naskah disimpan dalam bentuk DOC atau RTF dengan format nama
penyimpanan

file

:

CFP_full

paper_kategori

tema_nama

lengkap

penulis

pertama_nama instansi_3 kata pertama dari judul_Cp. peserta.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian dapat memuat bahan penelitian, serta jalannya penelitian atau
cara kerja. Jika memungkinkan uraikan secara lengkap cara memperoleh data, mengolah
data dan menginterpretasikan data.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Memuat deskripsi hasil penelitian yang disajikan secara singkat dan jelas, dapat
ditambahkan dengan tabel, gambar/grafik, atau foto. Pembahasan merupakan penjelasan,
interpretasi, arti dan manfaat dari keseluruhan hasil penelitian, serta merupakan jawaban
terhadap persoalan yang akan dipecahkan. Dalam menyajikan data dalam bentuk tabel,
gunakan format tabel seperti contoh Tabel 1.Jika terdapat lebih dari satu tabel, gunakan
penomoran tabel, misalnya Tabel 1, Tabel 2, dan seterusnya.
Tabel 1. Judul Tabel (Times New Roman 12, spasi 1, rata kiri)
No.
Lokasi Titik Ukur
Tingkat Kebisingan (% Dose)
1.

Tempat menunggu bus

50,3

2.

Pintu masuk terminal

47,9

3.

Halte bus

36,1

4.

Depan Toko

40,1

5.

Kantor Tempat Pemungutan Retribusi (TPR)

34,8

Penyajian gambar juga mengikuti penomoran seperti halnya penomoran tabel.
Sebagai contoh, penyajian Gambar 1.
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Gambar 1. Judul (Times New Roman 12, spasi 1, rata tengah)
Keterangan gambar/grafik/tabel harus dapat terbaca. Gambar dan grafik dapat
juga disajikan dalam bentuk berwarna. Dapat pula dicantumkan hasil analisis dan nilainilai statistik yang diperlukan.
SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan wajib disajikan di dalam naskah dan selaras dengan rumusan masalah
dan tujuan penelitian/penulisan. Kesimpulan berisi poin utama dari artikel dituliskan
dalam satu paragraf dengan mengacu pada tujuan penelitian, bukan pengulangan yang
ada di abstrak dan bukan dituliskan dalam penomoran.
Saran …… aplikatif
DAFTAR PUSTAKA
Penulisan daftar pustaka menggunakan havard style dan penulisan diurutkan
sesuai abjad. Jenis huruf Times New Roman ukuran 12, spasi 1 dan jarak antar satu
pustaka dengan pustaka berikutnya 6 point serta dalam daftar pustaka semua nama
penulis dicantumkan. Contoh penulisan daftar pustaka :
An, T., Zhang, W., Xiao, X., Sheng, G., Fu, J., and Zhu, X., 2004, Photoelectrocatalytic
Degradation of Quinoline with ANovel Three Dimensional Electrode-Packed Bed
Photocatalytic Reactor, Journal of Photochemistry and Photobiology A:
Chemistry, vol.161, pp. 233-242, DOI: 10.1016/j.nainr.2003.08.004.
Astuti and Hasnah, R., 2010, Carcinogen, diakses pada 1 Desember 2010
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