
PEDOMAN PENULISAN ABSTRAK 

 

Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tidak lebih dari 250 kata, 1 spasi, 

satu paragrap dan 5-6 kata kunci. Abstrak ditulis dengan format Times New Roman 12 dengan 

format MS Word dengan margin 3 untuk pinggir kiri dan atas serta 2,5 untuk pinggir kanan dan 

bawah. Judul tidak lebih dari 20 kata, ditulis dengan Times New Roman 14 dengan Huruf besar 

pada setiap kata (kecuali kata penghubung). Nama penulis ditulis lengkap dengan Times New 

Roman 12 (tanpa gelar) dan bold, instansi penulis ditulis lengkap dengan alamat, kode pos dan 

email korespondensi dan ditulis dalam Times New Roman 11.  

 

PEDOMAN PENULISAN NASKAH (FULL PAPER) 

 

Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan abstrak dalam bahasa 

Indonesia dan Inggris yang tidak lebih dari 250 kata serta 5-6 kata kunci. Naskah ditulis dalam 

kertas A4, spasi ganda, format Times New Roman 12 dengan menggunakan Microsoft Word, 

maksimum 12-15 halaman dengan 1,5 spasi. Tabel dan gambar disajikan pada halaman tersendiri 

dengan kualitas siap cetak. Judul tabel dan gambar dibuat ringkas namun komprehensif. Satuan 

yang digunakan mengacu pada standar internasional dan nama ilmiah dari spesies dicetak miring 

atau italic. Judul artikel dibuat ringkas dan lugas, tidak lebih dari 20 kata, ditulis dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa Inggris. Nama-nama penulis ditulis secara lengkap (tanpa gelar), instansi 

penulis ditulis lengkap dengan alamat, kode pos, nomor telepon, fax dan email. Naskah disusun 

dengan berurutan dimulai dari halaman judul (judul, nama penulis, lembaga, kota, negara, nomor 

telepon, faksimile, email) 

Susunan Naskah terdiri dari: 

 Abstrak (bahasa Indonesia dan Inggris), 

 Pendahuluan,  

 Materi dan Metode,  

 Hasil dan Pembahasan,  

 Kesimpulan, 

 Ucapan Terima Kasih 

 Daftar Pustaka 

 

 

 

 

 



Daftar Pustaka 

Daftar Pustaka yang diacu dalam naskah harus menyebutkan nama dan tahun. 

a. Apabila penulis hanya satu maka tuliskan dalam bentuk Nama (Tahun) atau (Nama, Tahun) 

b. Apabila dua penulis maka ditulis Nama dan Nama (Tahun) atau (Nama dan Nama, Tahun) 

c. Apabila lebih dari dua penulis maka ditulis Nama et al. (Tahun) atau (Nama et al. Tahun) 

Apabila satu kalimat mengacu beberapa penulis, berikan tanda hubung (;). 

 

Contoh penulisan daftar pustaka: 

 

Jurnal 

Muhaemin, M. 2004. Toxicity and bioaccumulation of Pb
2+

 in Dunaliella and Chlorella. J. 

Coast. Develop. Vol 8(1): 27-33 

Buku 

Genten, F., E. Terwinghe and A. Danguy. 2009. Atlas of Fsh Histology. En

Publishers. 219 hal. 

 

Bab dalam buku 

Rustad, T. 2010. Peptides and proteins. Di dalam: Nollet LML, Toldra F (Eds). Handbook of 

Seafood and Seafood Products Analysis. Boca Raton: CRC Press. Hal 11-20 

 

Electronic journal 

Tu Z. 2005. An improved system for competent  

transformation using different Escherichia coli strain. Electr J Biotechno 18(1). 7p. [online]. 

http://www.ejbiotechnology.info/content/ archive.htm.Issued April 15, 2005. [16 Maret 

2006]. 

 

 

PEDOMAN E-POSTER 

 

E-poster dibuat dalam MS Power Point maksimum 4 slide. Gambar, Tabel dan Grafik dapat 

dimasukkan seperlunya untuk mendukung penjelasan. E-poster mencakup: Judul, Permasalahan 

dan Pemecahan masalah. Lihat di laman : semnasbiotekundip.wordpress.com 

http://www.ejbiotechnology.info/content/

