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Template Penulisan Makalah

Nama Penulis 1
Afiliasi

Penulis1@email.com

Nama Penulis 2
Afiliasi

Penulis2@email.com

Abstract
The abstract is to be in fully-justified italicized text, at the top of the paper with single column as it is here,

below the author information. Use the word “Abstract” as the title, in 11-point Times, boldface type, centered relative
to the column, initially capitalized. The abstract is to be in 10-point, single-spaced type, and up to 150 words in length.
Leave two blank lines after the abstract or list three to five keywords related to the articles, then continued with
abstract in bahasa Indonesia.

Keywords: abstract keywords

Abstrak
Abstrak dalam bahasa Indonesia ditulis dengan rata kiri-kanan, sesudah abstrak dalam bahasa Inggris,

dengan satu spasi dan satu kolom. Kata “Abstrak” sebagai judul ditulis dalam huruf Times 11-point, tebal, rata tengah,
dengan huruf pertama dikapitalkan. Teks abstrak ditulis dengan huruf Times 10-point, satu spasi, sampai lebih kurang
150 kata. Sesudah abstrak bahsa Indonesia tuliskan kata kunci dari makalah tersebut dalam daftar kata kunci.
Kemudian dilanjutkan dengan teks utama makalah.

Kata kunci: kata kunci abstrak

1. Pendahuluan
Semua makalah ditulis dalam bahasa Inggris atau

bahasa Indonesia. Panduan penlisian ini dilengkapi
dengan deskripsi huruf, spasi, dan informasi lainnya
yang berhubungan dengan penulisan makalah anda.
Diharapkan semua penulis dapat mengikuti template
yang disediakan dan jika terdapat pertanyaan,
silahkan menghubungi editor jurnal INKOM di
jurnal@informatika.lipi.go.id atau telefon +62 22
2504711 atau fax +62 22 2504712.

2. Format penulisan
Materi yang akan dicetak, meliputi teks, gambar

ilustrasi, dan grafik harus berada dalam area
pencetakan yaitu bidang kertas B5 (lebar 17.6 cm
dan tinggi 25.0 cm), dengan margin 2 cm di semua
sisi kertas. Jangan menuliskan atau meletakkan
sesuatu diluar bidang cetak tersebut. Seluruh teks
ditulis dalam format dua kolom dengan lebar kolom
6.39 cm dan jarak antar kolom 0.81 cm, kecuali
bagian abstrak yang dituliskan dlaam format satu
kolom. Seluruh teks harus rata kiri-kanan.

Template ini menggunakan format yang
dianjurkan. Untuk mempermudah penulis dalam
memformat makalahnya, format ini dapat digunakan
sebagai petunjuk atau format dasar penulisan.

3. Judul utama
Judul utama (pada halaman pertama) harus

dituliskan dengan jarak margin 2 cm dari tepi kertas,
rata tengah dan dalam huruf Times 14-point, tebal,
dengan huruf kapital pada huruf pertama dari kata
benda, kata ganti benda, kata kerja, kata sifat, dan
kata keterangan; jangan menggunakan huruf kapital
pada kata sandang, kata hubung, terkecuali jika judul
dimulai dengan kata-kata tersebut. Sisakan satu 11-
point baris kosong sesudah judul.

4. Nama penulis dan afiliasi
Nama penulis dan afiliasi diletakkan ditengah

dibawah judul dan dituliskan dengan huruf Times
11-point, tidak tebal. Afiliasi dan email penulis
dituliskan dibawahnya dengan huruf Times 10-point,
miring. Penulis yang lebih dari satu orang dituliskan
dalam dua atau tiga kolom, dengan afiliasi dan email
masing-masing.
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5. Tipe huruf
Huruf yang digunakan adalah turunan dari huruf

Times, meliputi Times Roman atau Times New
Roman. Jika tipe huruf tersebut didak tersedia pada
aplikasi pengolah kata yang digunakan, usahakan
untuk memilih huruf yang memiliki kemiripan
sedekat mungkin dengan Times. Hindari penggunaan
huruf bit-mapped. Diharapkan untuk menggunakan
huruf-huruf True-type 1.

6. Teks utama
Ketik teks utama dengan menggunakan huruf

Times 10-point, satu spasi. Jangan menggunakan
dua spasi. Setiap paragraf sebaiknya memiliki
panjang lebih kurang 0.5 cm. Pastikan teks ditulis
dengan rata kiri-kanan. Jangan menambahkan baris
kosong di antara paragraf. Istilah dalam bahasa asing
(foreign language) yang tidak dapat diterjemahkan
dalam bahasa utama makalah harus dituliskan dalam
huruf miring.

Gambar 1 Contoh gambar

Keterangan gambar dan tabel dituliskan dengan
huruf Times 9-point. Sedangkan pengacuan gambar
pada teks menggunakan huruf Times 10-pont.
Keterangan gambar diletakkan di bawah, tengah
gambar yang dijelaskan. Keterangan tabel diletakkan
sebelum tabel dengan rata kiri.

Uraian yang dalam bentuk list (bulleted)
dituliskan untuk:

 Uraian yang tidak memiliki aturan pengurutan
tertentu

 Uraian yang tidak terikat antara uraian yang
satu dan lainnya

Tabel 1 Contoh tabel
No. Jumlah Kecepatan
1. 25 10 s
2. 50 15 s
Sedangkan untuk uraian yang berurutan dituliskan

dengan penanda huruf, untuk:
a. Uraian yang memiliki aturan pengurutan
b. Uraian yang terkait dengan uraian lainnya

c. Uraian yang setiap itemnya akan diacu pada
tulisan utama

7. Judul pertama
Sebagai contoh, ”1. Pendahuluan”, dituliskan

dalam huruf Times 11-point, tebal, huruf pertama
kata pertama ditulis dengan huruf kapital. Gunakan
tanda titik (”.”) sesudah nomor judul.

7.1 Judul kedua
Sebagaimana judul pertama, judul kedua

dituliskan dengan huruf Times 11-point, tebal.
Nomor judul terdiri dari dua angka yang dibatasi
dengan tanda titik. Tidak ada titik sesudah nomor
judul dengan teks judul.

7.1.1 Judul ketiga
Untuk uraian yang lebih panjang dan tidak dapat

dituliskan dalam bentuk uraian terurut, digunakan
judul ketiga. Judul ketiga menggunakan ukuran huruf
yang lebih kecil dari judul pertama dan judul kedua
yaitu huruf Times 10-point, tebal. Nomor judul
terdiri dari tiga angka yang dibatasi dengan tanda
titik. Tidak ada titik sesudah nomor judul dengan
teks judul.

8. Catatan kaki
Penggunaan catatan kaki dimaksudkan untuk

membatu pembaca memperoleh penjelasan terhadap
kalimat dalam teks tulisan utama. Catatan kaki
dituliskan pada bagian bawah kolom yang memuat
acuan ke catatan kaki tersebut. Catatan kaki ditulis
dengan huruf Times 8-point, satu spasi. Hindari
penggunaan banyak catatan kaki.

9. Pemrograman
Listing program dan disain algoritma dituliskan

dengan menggunakan huruf dengan lebar yang tetap
seperti Courier New 9-point.
Program Jurnal

if accepted then
published

else
while not accepted then

review
Sedangkan notasi matematika dituliskan dengan

menggunakan simbol notasi yang sesuai.
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10. Daftar pustaka
Daftar pustaka memuat daftar bacaan yang diacu

dalam tulisan utama. Daftar pustaka ditulis dengan
metode penulisan kepustakaan ACM, dengan huruf
Times 10-point. Kutipan dalam teks utama yang
mengacu kepada daftar pustaka dituliskan dengan
angka dalam kurung siku [1].

[1] A.B. Smith, C.D. Jones, and E.F. Roberts,
Article Title, “Journal”, Publisher, Location,
Date, pp. 1-10.

[2] Jones, C.D., A.B. Smith, and E.F. Roberts, Book
Title, Publisher, Location, Date.
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