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JUDUL DITULIS KAPITAL DENGAN HURUF ARIAL 11 BOLD, CENTER

Penulis Pertama1, Penulis Kedua2, Penulis Ketiga3

(Arial 10 Italic)

1Penulis pertama, Instansi, kota, Kode Pos, email: (Arial 10 italic)
2Penulis kedua, Instansi, kota, Kode Pos, email:
3Penulis kedua, Instansi, kota, Kode Pos, email:
Penulis pertama, kedua dan ketiga ditulis dengan nama lengkap tanpa gelar, alamat email
penulis 1Penulis pertama, Instansi,kota, email dengan Arial 10 Italic, 1 spasi

ABSTRAK [ARIAL 10 ITALIC)

Abstrak rata kiri kanan (justify) hendaknya tidak lebih dari 250 kata dan ditulis dalam huruf Arial
10 Italic, 1 spasi. Abstrak dilengkapi dengan kata kunci berjumlah maksimal 5 kata kunci dengan
menggunakan titik koma (;) antar kata kunci

1. Format Makalah

Format Makalah lengkap 1 (satu) kolom berukuran A4 (21 cm x 29.7 cm) dengan batas atas 4
cm, bawah 3 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm, ditulis dengan huruf Arial 10. Spasi yang
digunakan adalah 1,15 spasi dan diketik menggunakan Microsoft Office Word. Makalah lengkap
maksimal 10 halaman, dengan menggunakan kaidah dan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

- Apabila menggunakan istilah asing, dalam penulisan dicetak miring
- Apabila mengutip kalimat, istilah, ataupun hal lain dari suatu pustaka, wajib

mencantumkan pengarang buku tersebut dan tahun penerbitan
Adapun isi dari makalah, sebagai berikut:

a. Pengantar, Tujuan, Latar Belakang, Metode Penelitian,
b. Alat dan bahan, sebaiknya menyebut merk, type, spesifikasi
c. Hasil dan Pembahasan.

Hasil dan pembahasan yang dicantumkan adalah hasil-hasil dalam temuan penelitian
yang dijelaskan secara saintifik yang ditunjang dengan literatur yang memadai atau
literatur terbaru.

d. Kesimpulan dan Saran, masing-masing ditulis dalam bentuk paragraf
e. Ucapan Terimakasih (jika diperlukan)
f. Daftar Pustaka

Judul dari isi makalah ditulis dengan huruf cetak tebal

2. Nomor halaman, header dan footer
Penulis tidak diperkenankan mencantumkan nomor halaman, header, dan footer
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2. Nomor halaman, header dan footer
Penulis tidak diperkenankan mencantumkan nomor halaman, header, dan footer

3. Gambar dan Tabel
a. Tabel

Tabel disajikan rata tengah, Judul tabel ditulis diatas tabel, Tabel mengacu pada penjelasan,
Penomeran tabel urut mulai tabel 1, tabel 2, tabel 3 dst.

b. Gambar
Gambar atau foto disajikan rata tengah, judul gambar ditulis dibawah gambar rata tengah
(centre justified, gambar mengacu pada penjelasan. Penomeran gambar urut mulai gambar



1, gambar 2, gambar 1, gambar 2, dst. Ilustrasi gambar harus jelas dan mudah dibaca
sesuai dengan teks yang dirujuk.

Gambar 1. Hasil Uji IL-12 pada Pewarnaan Imunnohistokimia pada Sel Kultur Makrofag
dosis 2 mg senyawa x.

Gambar panah, angka atau kata yang menunjuk suatu gambar, menyatu dengan gambar yang
dimaksud.

Gambar dan Tabel harus bersifat independent, artinya pembaca dapat memahami gambar dan
tabel tanpa melihat teks sebelumnya.

4. DAFTAR PUSTAKA
Referensi ditampilkan pada akhir artikel dan kepustakaan disusun menurut sistem nama-tahun
(secara abjad dan kronologis) dan harus mengandung (dalam urutan):

a. Buku: nama dan inisial pengarang, tahun, judul buku, jilid, edisi, nama penerbit, tempat
penerbitan.
Contoh:
Maxsom, Jerrold S. 1976. The Post-Physicion Era. John Wiley & Sons, New York.

b. Karangan dalam buku: nama dan inisial pengarang, tahun, judul karangan, inisial dan
nama editor: judul buku, halaman permulaan dan ahkir, nama penerbit, tempat penerbit.
Contoh:
B-ellecsy, D. 1972. The nature and control of ageing, dalam F.j. Ebling & O.W. Health
(eds.): the Future of Man, pp. 113-25. Academic Press, London.

c. Karangan dalam berkala: nama dan inisial pengarang, tahun, judul karangan, singkatan
nama berkala, jilid ( nomer): halaman permulaan dan akhir.
Contoh:
Coale, Assley J. 1970. Man and his environment. Science 170:132-6

d. Naskah dalam pertemuan ilmiah: nama dan inisial pengarang, tahun, judul karangan,
singkatan nama pertemuan, tempat pertemuan.
Contoh:
MacDonald, Norman 1973 The Biological factor in the aetiology of war: A medical view.
9th Int. Congr.Anthop Ethanol. Sci. Chicago.

e. Internet: Aini, Ratu. “Cara Beternak Itik Lampung”. 15 Januari 2001.
http://ternakindo.com/2008/12/literasi-informasi-ternak-itik-nasional.html.

f. Jika tidak ada nama pengarangnya ditulis Anonim, tahun, judul buku, jilid, edisi, nama
penerbit, tempat penerbitan.

Jumlah halaman yang diperkenankan antara 5 sampai dengan 10 halaman, tidak ada lampiran.

Naskah dikirim melalui email: semnasplp.wg@ugm.ac.id


