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FORMAT PENULISAN 
 
Makalah adalah naskah dapat berupa 

1. Ringkasan hasil penelitian  
2. Kajian teoritis/konseptual atau studi kasus  
3. Sharing pengalaman dalam mengelola perpustakaan  
4. Naskah yang dikirim ke panitia bersifat orisinil/belum pernah dipublikasikan 

sebelumnya  
5. Harus mengisi Formulir Pernyataan, CV dan abstrak yang disediakan  
6. Panjang naskah maksimal 10 halaman  
7. Daftar Pustaka : Nama Pengarang, Tahun Terbit, Judul, Penerbit, Kota  
8. Tabel, gambar dan bagan diberi nomor, judul serta sumber bila berasal dari 

sumber tertentu.  
9. Tabel diketik 1 spasi, nomor tabel berurut sesuai dengan penyebutan dalam teks.  
10. Kutipan menggunakan : Nama Pengarang,Tahun, Halaman. Misal ( Ghozali, 

2012,15)  
11. Sub judul tidak diberi nomor, dicetak tebal, huruf kecil dan font 12.  
12. Naskah diketik pada kertas A4 dengan 1,5 spasi menggunakan Times New 

Roman 12  
13. Margin kanan, atas, bawah 3 cm. Margin kiri 4 cm.  
14. Setiap naskah dikirimkan melalui email ke alamat fppti_jatim@yahoo.com 

dengan subyek “Call For Paper 2016”   
15. Naskah disampaikan kepada panitia sesuai jadwal yang ditetapkan  
16. Naskah yang diterima adalah naska yang sesuai dengan Sistematika Penulisan 

yang sudah ditetapkan Panitia  
 
 
SISTEMATIKA PENULISAN 
 
Sistematika naskah terdiri dari : 
 
Judul 

1. Judul harus menggambarkan isi tulisan dan menggunakan kata/istilah/singkatan 
yang umum digunakan di makalah ilmiah.  

2. Format tulisan judul dengan jenis huruf Times New Roman 16, alignment center, 
cetak tebal (bold) (Contoh Pedoman Penulisan Abstrak Terlampir) 

 
Nama Penulis 

1. Nama penulis ditulis tanpa gelar, dibawah nama penulis dicatumkan institusi dan 
alamat email  

2. Identitas penulis diletakkan bawah judul dan ditengah  



Abstrak  
1. Satu paragraph maksimal 200 kata,  
2. Diletakkan dibawah judul dan identitas penulis diketik dengan huruf miring, 

Times New Roman 16  
3. Kata kunci 2 – 4 kata dicantumkan dibawah abstrak  
4. Bila naskah yang ditulis merupakan hasil penelitian maka abstrak harus 

mengandung tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil atau kesimpulan.  
 
STRUKTUR NASKAH 
 
Hasil Penelitian  

1. Pendahuluan (Latar belakang, alasan penelitian permasalahan, dan tujuan)  
2. Kerangka Teori  
3. Metode Penelitian  
4. Pembahasan  
5. Kesimpulan  
6. Daftar Pustaka  
7. Lampiran ( Bila ada )  

 
Kajian Teori/Studi Kasus/Sharing Pengalaman  

1. Pendahuluan  
2. Metode Penelitian (metode penelitian kualitatif pada umumnya dan peristiwa atau 

gejala yang sedang berlangsung bisa berupa individu, kelompok, institusi atau 
masyarakat, misal berapa orang yang diajak berdiskusi/sharing, sampai dimana 
batasan sharing)  

3. Sub Topik/Pembahasan (banyaknya topik disesuaikan, teori yang mendukung 
pemecahan masalah yang disesuaikan dengan kebutuhan)   

4. Kesimpulan  
5. Daftar Pustaka  
6. Lampiran (Bila ada)  

 
Karya Tulis yang diterima oleh panitia dan dinyatakan lolos seleksi akan diterbitkan 
dalam sebuah Prosiding. 



Pedoman Penulisan Abstrak 
 
 
Pendidikan Multikultur Sebagai Alternatif Peredam Konflik Etnis  

di Kalbar (16pt) 
 

Vincentius Widya Iswara (14pt) 
Perpustakaan Unika Widya Mandala Surabaya (12pt)  

vincent_widya@yahoo.com (12pt) 
 
 
 
ABSTRAK (14pt):  
Abstrak harus ditulis dalam bahasa Indonesia pada kertas A4 dengan marjin kanan, atas, 
bawah 4 cm dan kiri 3 cm. Untuk kemudahan, kenyamanan dan keseragaman, file harus 
ditulis dalam Word 6.0 (atau lebih baru). Abstrak hendaknya tidak melebihi 200 kata 
dengan menggunakan font Times New Roman 12 pt, 1 spasi. Abstrak harus mengandung 
tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil atau kesimpulan. Abstrak hendaknya 
mampu mengungkapkan kebaruan atau inovasi objek penelitian/studi kasus/sharing, 
metode dan hasil/implikasinya. Abstrak sebaiknya tidak mencantumkan referensi, 
keterangan, tabel atau gambar, dan rumus.  
Kata Kunci: menampilkan 4-5 kata kunci, tanpa kata sambung, contohnya ‘dan’, ‘dari’, 
‘dst’. Tanpa kependekan/singkatan: hanya singkatan yang sudah lazim yang 
dimungkinkan. 



FORMULIR PERNYATAAN 
 

Nama   
 

   
 

Gelar   
 

   
 

Institusi/Universitas   
 

   
 

Jurusan/Bagian   
 

   
 

Alamat   
 

   
 

Kota, Provinsi   
 

   
 

Telefon / Fax   
 

   
 

E-mail   
 

   
 

Topik   
 

   
 

Tipe Presentasi 
□Presentasi □Prosiding 

 

Untuk Tipe Presentasi, Penulis yang akan presentasi ditetapkan  

 
 

 oleh Panitia sesuai dengan kondisi. 
 

   
 

Judul Makalah   
 

   
 

 
Abstrak (tidak lebih 200 kata) 
 


