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Abstrak (10 pt) 
Makalah harus diawali dengan abstrak yang ditulis dalam bahasa Indonesia sepanjang 150-200 kata. 
Abstrak ditulis miring dengan huruf Times New Roman dan ukuran huruf 10 pt. Margin kiri 35 mm, 
margin kanan 30 mm, margin atas 40 mm dan margin bawah 30 mm . Judul makalah dan penulis 
(tanpa gelar akademis) ditulis rata tengah pada halaman pertama. Jarak antara judul dengan nama 
penulis dan jarak alamat/telepon/fax/e-mail dengan abstrak adalah 2 spasi.  
Key words : fluidization, minimum fluidization, viskositas  
 
1. Pendahuluan  
Makalah yang terpilih untuk dipresentasikan dalam Seminar akan dimasukan langsung pada prosiding 
seminar nasional “Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia”. Untuk 
menciptakan keseragaman pada prosiding, makalah harus ditulis dengan mengikuti format sebagai 
berikut:  
- Makalah diketik pada ukuran A4 (210 x 297 mm) menggunakan huruf Times New Roman 10 pt, 1 
(satu) spasi dan tanpa nomor halaman.  
- Margin kiri ditetapkan 35 mm, margin kanan 30 mm, margin atas 40 mm untuk halaman judul dan 
25 mm untuk halaman berikutnya, serta margin bawah 30 mm.  
 
2. Petunjuk Umum  
Makalah ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setiap makalah maksimum 12 (dua 
belas) halaman termasuk gambar, tabel, daftar pustaka/referensi dan apendiks (jika ada). Halaman 
yang melebihi ketentuan maksimum tidak akan dimuat pada CD prosiding. Makalah yang ditulis lebih 
dari 1 (satu) orang, nama penulis yang akan menyajikan makalah diberi tanda garis bawah pada data 
pemakalah. Makalah dikirimkan kepada panitia seminar dalam bentuk soft-file (tipe file doc atau 
docx) melalui email dengan ukuran file maksimum 2 MB. 
 
3. Panduan Penulisan Makalah  
Makalah terdiri dari 1. Pendahuluan (yang menguraikan latar belakang, review penelitian terdahulu, 
tujuan penelitian dan dasar teori yang digunakan), 2. Metodologi, 3. Hasil Diskusi serta 4. 
Kesimpulan dan Saran. Gambar dan tabel supaya dibuat dengan kualitas yang baik dan sejelas 
mungkin. Nomor & judul gambar diletakkan di bawah gambar.  
 
4. Batas Waktu Pengiriman Makalah 
Batas akhir penerimaan abstrak makalah adalah Tanggal 15 Juni 2015 dan Batas Akhir Penerimaan 
Makalah Full Paper adalah Tanggal 30 Juni 2015. Pengiriman makalah ditujukan kepada Panitia 
Seminar Nasional CEMTECS 2015 dengan alamat: cemtecs.unhi@gmail.com dan agar dikirim 
dengan mencantumkan subyek email dengan format: Makalah-<Nama pemakalah>-<Judul 
makalah>. 
Makalah yang diterima setelah tanggal diatas atau tidak mengikuti format yang telah ditentukan tidak 
akan dimuat dalam prosiding seminar. 
 
Saran 
Untuk pemahaman dan pengembangan lebih lanjut dari penelitian yang dilakukan pemakalah, sangat 
dianjurkan untuk mencantumkan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian bersangkutan. Saran 



dapat ditulis setelah kesimpulan. 
 
Notasi 
Keterangan notasi dari persamaan yang ditulis supaya dicantumkan pada bagian akhir makalah 
sebelum Daftar Pustaka, dan diberi satuan SI dengan contoh penulisan sebagai berikut: 
 
P     tekanan    [Pa] 
V   kecepatan fluida  [m/det] 
 
Daftar Pustaka 
Susunan dalam urutan alphabet menurut nama belakang penulis pertama dengan aturan sebagai 
berikut : 
 

 


