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I.

PENDAHULUAN

Dokumen ini menjelaskan panduan penulisan
artikel ilmiah yang akan diterbitkan dalam eprosiding SNAR-TEK 2019. Panduan ini terkait
organisasi penulisan serta panduan teknis terkait
margin, font dan tipe huruf yang digunakan.
Artikel publikasi dituliskan dalam Bahasa
Indonesia, namun khusus abstract dituliskan
dalam Bahasa Inggris.
Isi pendahuluan berisi gambaran ringkas dari
awal hingga akhir penelitian yang dituliskan
dalam naskah e-prosiding SNAR-TEK 2019. Jika
memiliki
keterkaitan
dengan
penelitian
sebelumnya baik milik sendiri maupun orang
lain, maka perlu untuk disampaikan dalam bab
ini. Pada paragraph terakhir disampaikan hasil
simpulan dari penelitian yang dilakukan.
II.

DETIL PENGGUNAAN TEMPLATE

C. Mempertahankan Keutuhan Format

Template ini digunakan untuk mem-format
artikel dan style isi artikel Anda. Seluruh margin,
lebar kolom, jarak antar baris, dan jenis tulisan
telah diberikan, jangan diubah.
D. Singkatan

Jelaska atau berikan definisi singkatan pada
saat pertama kali menggunakannya dalam badan
paper walaupun singkatan tersebut telah
dijelaskan dalam abstrak. Singkatan yang telah
umum seperti halnya KPU, IEEE, PEMILU,
UML tidak perlu didefinisikan.
E. Unit

 Gunakan baik SI (MKS) atau CGS sebagai
unit primer.
 Gunakan angka nol di depan suatu
bilangan desimal, seperti “0,25” bukan
“,25.”

A. Jumlah Halaman

Jumlah halaman yang diperkenankan dalam
publikasi e-prosiding SNAR-TEK 2019 ini
adalah maksimal 6 halaman dan minimal 4
halaman.
B. Margin, Font dan Jenis Huruf

Artikel Ilmiah ini dituliskan dalam dua kolom
dengan tipe huruf Times New Roman dengan
font 11 dan line space single dengan space after
6pt . Untuk abstrak digunakan tipe huruf yang
sama dengan font 10 dan line space single.
Margin tepi kanan dan bawah adalah 0.79’’
sedangkan tepi kiri atas adalah 1.18”.

F. Persamaan Matematika

Dalam mendefisinikan persamaan matematika
dalam paper anda, gunakan fitur equation yang
tersedia dalam Ms Word. Beri penomoran untuk
tiap persamaan yang anda gunakan secara terurut.
Nomor persamaan berada dalam tanda kurung
seperti (1), dan diletakkan pada bagian kanan
dengan menggunakan suatu right tab stop.
(1)

Perhatikan bahwa persamaan di atas
diposisikan
di
bagian
tengah
dengan
menggunakan suatu center tab stop. Pastikan

Penulis1, Penulis2, Penulis3,……

bahwa simbol-simbol yang digunakan dalam
persamaan Anda didefinisikan sebelum atau
sesudah persamaan. Gunakan “(1),” bukan
“Persamaan (1),” kecuali pada awal sebuah
kalimat, seperti “Persamaan (1) merupakan ….”
G. Beberapa Kesalahan Umum

 Perhatikan penulisan kata sambung atau
kata awalan dalam Bahasa Indonesia.
 Kata-kata asing yang belum diserap ke
dalam Bahasa Indonesia dapat dicetak
miring, atau diberi garis bawah, atau
dicetak tebal (pilih salah satu), seperti
“italic”, “underlined”, “bold”.

tabel. Masukkan gambar dan tabel setelah mereka
dirujuk di dalam isi artikel.
Tabel 1. Contoh tabel
Table
Head
copy

Table Column Head
Subhea
Table column subhead
d
More table copy

Subhea
d

Penamaan judul
gambar
dan
tabel
menggunakan cara penulisan kalimat biasa
(Sentence case). Berikan jarak baris sebelum dan
sesudah gambar atau tabel dengan kalimat
penyertanya.

 Prefiks seperti “non”, “sub”, “micro”,
“multi”, dan “ultra” bukan kata yang
berdiri sendiri, oleh karenanya harus
digabung dengan kata yang mengikutinya,
biasanya tanpa tanda hubung, seperti
“subsistem”.
H. Penulis dan Afiliasi

Tuliskan nama penulis pada paper anda
dengan urutan kontriobusi terhadap paper anda.
Afiliasi yang sama tidak perlu disebutkan
berulang
cukup
indentifikasikan
dengan
superscript penomoran sesuai dengan penomoran
penulis. Alamat email setidaknya disertakan
untuk penulis utama.
Penamaan Judul Bab dan Sub bab
Penggunaan Bab ditujukan memudahkan
pembaca untuk memahami paper anda dengan
organisasi penulisan yang baik melalui Bab. Bab
utama mengidentifikasi komponen komponen
utama yang berbeda satu sama lain, sedangkan
sub bab merupakan isi yang dijabarkan lebih
terstruktur dan memiliki kaitan dengan bab
utama.
I.

Penulisan Bab utama dan sub bab adalah sama
menggunakan aturan Capitalized each word.
Penomoran Bab utama menggunakan angka
romawi sedangkan penomoran sub bab dengan
menggunakan Alphabet.
Gambar dan Tabel
Letakkan gambar dan tabel di atas atau di
bawah kolom. Hindari posisi di tengah kolom.
Gambar dan tabel yang besar dapat mengambil
area dua kolom menjadi satu kolom. Judul
gambar harus diletakkan di bawah gambar,
sedangkan judul tabel harus diletakkan di atas
J.

Gambar 1. Contoh gambar

SIMPULAN
Bagian ini wajib ada dalam paper anda.
Bagian simpulan menjelaskan gambaran dan
intisari dari keseluruhan yang dijelaskan dalam
badan paper. Pada bagian ini setidaknya memuat
pentingnya penelitian anda, hal penting dari hasil
penelitian anda yang perlu anda garisbawahi, dan
saran untuk penelitian lanjutan. Jangan
menduplikasi bagian abstrak pada simpulan anda.
III.

UCAPAN TERIMA KASIH
Pada bagian ini anda dapat memberikan
ucapan terima kasih pada pihak pihak yang telah
membantu penelitian anda. Pihak pihak tersebut
antara lain: pemberi dana hibah penelitian, badan
pemberi data penelitian, ahli tertentu yang pernah
diminta verifikasi dan validasi, dsb
DAFTAR PUSTAKA
Untuk penamaan daftar pustaka, gunakan
tanda kurung siku, seperti [1], secara berurutan
dari awal rujukan dilakukan. Untuk merujuknya
dalam kalimat, cukup gunakan [2], bukan
“Rujukan [3]”, kecuali di awal sebuah kalimat,
seperti “Rujukan [3] menggambarkan ….”
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Penomoran catatan kaki dilakukan
terpisah dengan superscripts. Letakkan
kaki tersebut di bawah kolom dimana
kaki tersebut dirujuk. Jangan letakkan
kaki di dalam daftar pustaka.

secara
catatan
catatan
catatan

Kecuali terdapat enam atau lebih penulis,
jabarkan nama penulis tersebut satu-satu, jangan
gunakan “dkk”. Artikel yang belum diterbitkan,
meskipun sudah dikirim untuk diterbitkan, harus
ditulis “belum terbit” [4]. Artikel yang sudah
dikonfirmasi untuk diterbitkan, namun belum
terbit, harus ditulis “proses cetak” [5]. Gunakan
cara penulisan kalimat (Sentence case) untuk
penulisan judul artikel.
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