
Judul Paper Maksimal 12 Kata Termasuk Kata Sambung (ARIAL, 14, BOLD, Title Case) 
 

1)
 Nama Penulis 1 (Arial, 11, bold, Normal)

 

Instansi,  Alamat, Provinsi, Negara (Arial, 10, normal) 
E-Mail: alamat email@gmail.com (before = 12 pt) 

2)  
Nama Penulis 2 (Arial, 11, bold, Normal)

 

Instansi,  Alamat, Provinsi, Negara (Arial, 10, normal) 
E-Mail: alamat email@gmail.com (before = 12 pt) 

ABSTRACT (ARIAL, 10 , BOLD, NORMAL, after= 12 pt, before= 2 pt) 

Isi abstrak maksimal 100 -150 kata, ukuran huruf = 10 jenis huruf = Arial, reguler, berisi ringkasan 
umum dari isi paper meliputi masalah teori dan hasil. Abstrak dibuat dalam satu kolom dengan 
margin left tambah 1 cm dan kiri mundur 1 cm dari ukuran margin umum yang ukurannya left= 3 
cm, top = 2,5 cm, right= 2,5 cm dan bottom 2,5 cm. isi secara umum dibuat dalam jarak 1 spasi 
dengan ukuran kertas A4 dengan menggunakan Bahasa Inggris. 

Keyword : kata kunci pakai huruf kecil, kecuali singkatan, maksimal 5 kata kunci (arial, 10, 
bold, Normal before 12 = pt)    

 
PENDAHULUAN (ARIAL, 10 , BOLD, Upper Case, 
after= 12 pt, before= 2 pt) 

Komponen yang terdapat dalam pendahuluan 
adalah: (1) latar belakang masalah (alasan perlunya 
dilakukan penelitian). Latar belakang harus tersaji 
dalam bentuk data hasil survey ataupun hasil kajian 
literatur). Jika latar belakang merupakan hasil kajian 
literatur, maka harus dibuat sumber literaturnya. 
Misalnya : (Limbong, 2015; Sitorus & Limbong, 2015; 
Pakpahan dkk., 2015; Silitonga et al., 2015) cukup 
menggunakan format style IEEE “[no]”.  

Penulisan sumber diatas dibuat dalam 
bentuk format footnote

[no]
, [no] ini merujuk kedalam 

daftar pustaka Dan rangkuman ringkas teori yang 
relevan tanpa sub-judul. Rangkuman ringkas teori 
yang relevan harus ada kutipan sumber literaturnya 
bila hasil rujukan. Isi dari artikel selain judul sampai 
abstrak dibuat dalam format 2 (dua) kolom. Setiap 
alinea pertama tiap sub judul dibuat full block style. 

BAHAN DAN METODE atau METODE saja (jika 
tanpa bahan) (ARIAL, 10 , BOLD, N Upper Case, 
after= 12 pt, before= 2 pt) 

Tuliskan semua bahan-bahan penelitian yang anda 
gunakan dalam penelitian anda lakukan guna 
mendapatkan data hasil penelitian. 

Tuliskan populasi dalam penelitian saudara 
dalam satu paragraf dan diikuti sampel penelitian 
saudara dalam paragraf yang sama. Setiap sub-judul 
metode harus dituliskan sebagai judul seperti contoh 
yang sudah ada, dan formatnya mengikuti contoh 
dalam template ini. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN (ARIAL, 10 , BOLD, 
Upper Case, after= 12 pt, before= 2 pt) 

Data hasil penelitian dibuat dalam bentuk 
Tabel atau Gambar. Sebelum menyajikan Tabel atau 
Gambar, harus terlebih dahulu membuat narasi 
sebagai pengantar Tabel atau Gambar (Tidak boleh 
langsung Tabel atau Gambar tanpa narasi). Setiap 
Tabel atau Gambar harus ada petunjuk sebelumnya.  

 
Tabel 1 Nama Tabel (center, arial, 10) 

Judul kolom   

Isi tabel   

   

* Sumber jika ada  

 
Pembahasan terhadap isi Tabel atau 

Gambar, dapat dilakukan langsung setelah Tabel 
atau Gambar, dapat juga dilakukan setelah penyajian 
semua Tabel atau Gambar. Sebaiknya, pembahasan 
yang dibuat merupakan perbadingan antara hasil 
yang kita peroleh dengan penelitian terdahulu yang 
sudah ada. (harusnya ada kutipannya) 

Sub-judul hasil atau pembahasan tidak perlu 

ditulis. Sub-judul untuk setiap kegiatan,yang 
menampilkan data hasilpenelitian yang berbeda 
harus ditulis.  Buat narasinya dan data hasil 
penelitiannya. 
 
KESIMPULAN (ARIAL, 10 , BOLD, Upper Case, 
after= 12 pt, before= 2 pt) 

Kesimpulan yang dituliskan menggunakan angka, 
harus terlebih dahulu menuliskan narasi pengantar 
kesimpulan. (lihat contoh). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa: (1) Metode Simple Additive 
Weight (SAW) dapat menyelesaikan beberapa 
kriteria  dalam pemilihan Dosen berprestasi. 
 
UCAPAN TERIMAKASIH (ARIAL, 10 , BOLD, 
Upper Case, after= 12 pt, before= 2 pt) 

Tuliskan singkat untuk sponsor atau institusi yang 
terkait langsung terhadap penelitian. (lihat contoh). 

Ucapan terimakasih kepada Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan 
Nasional, Republik Indonesia atas bantuan dana 
penelitian melalui program Penelitian Unggulan 
Strategis Nasional (PUSNAS) 2013-2015 dan 
Penelitian Hibah Disertasi Doktor 2015. 

 
DAFTAR PUSTAKA (ARIAL, 10 , BOLD, Upper 
Case, after= 12 pt, before= 2 pt) 

Semua pustaka yang dituliskan dalam daftar pustaka 
harus yang dirujuk di badan artikel, sebaliknya 
semua yang dirujuk di badan artikel harus dituliskan 
di daftar pustaka. (lihat contoh) 
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