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Abstrak— Dokumen ini bersifat sepenuhnya sebagai sebuah 

template dan mengandung semua unsur yang dibutuhkan 

untuk membuat karya tulis Anda [judul, teks, nama bab, dsb.] 

*PENTING: Mohon tidak menggunakan symbol, karakter 

special, atau rumus matematika di Judul Karya Tulis atau 

Abstrak.  

Kata Kunci—komponen; format; gaya; styling; insert (kata 

kunci) 

I. PENDAHULUAN (Heading 1) 

Template ini, dimodifikasi dalam MS Word 2007 dan 
disimpan sebagai "Word 97-2003 Document" untuk PC, 
menyediakan sebagian besar spesifikasi pemformatan yang 
diperlukan untuk mempersiapkan versi elektronik dari 
dokumen Anda. Semua komponen kertas standar telah 
ditentukan karena tiga alasan: (1) kemudahan penggunaan 
saat memformat kertas individual, (2) kepatuhan otomatis 
terhadap persyaratan elektronik yang memfasilitasi produksi 
produk elektronik secara bersamaan atau selanjutnya, dan (3) 
kesesuaian gaya di seluruh prosiding konferensi. Margin, 
lebar kolom, spasi baris, dan gaya tipe sudah terpasang; 
contoh gaya tipe disediakan di seluruh dokumen ini dan 
diidentifikasi dalam jenis italic, dalam tanda kurung, 
mengikuti contoh. Beberapa komponen, seperti persamaan 
multi-level, grafik, dan tabel tidak ditentukan, meskipun 
berbagai gaya tabel teks disediakan. Pemformat perlu 
membuat komponen ini, menggabungkan kriteria yang 
berlaku yang mengikuti. 

II. EASE OF USE KEMUDAHAN PENGGUNAAN 

A. Memilih Template (Heading 2) 

Pertama, konfirmasikan bahwa Anda memiliki template 
yang tepat untuk ukuran kertas Anda. Template ini telah 
disesuaikan untuk keluaran pada ukuran kertas US-letter. 
Jika Anda menggunakan kertas berukuran A4, silakan tutup 
file ini dan unduh file "MSW_A4_format". 

B. Menjaga Integritas Spesifikasi 

Template digunakan untuk memformat karya tulis Anda 
dan memberi gaya teks. Semua margin, lebar kolom, ruang 
garis, dan font teks ditentukan; tolong jangan ubah mereka. 
Anda dapat mencatat kekhasan. Misalnya, margin kepala 
dalam template ini mengukur secara proporsional lebih dari 
yang biasa. Pengukuran ini dan yang lainnya disengaja, 
menggunakan spesifikasi yang mengantisipasi makalah Anda 

sebagai salah satu bagian dari keseluruhan proses, dan bukan 
sebagai dokumen independen. Harap jangan merevisi salah 
satu sebutan saat ini. 

III. SIAPKAN KARYA TULIS ANDA SEBELUM STYLING 

Sebelum Anda mulai memformat karya tulis Anda, 
pertama-tama tulis dan simpan konten sebagai file teks 
terpisah. Simpan file teks dan grafik Anda terpisah hingga 
setelah teks diformat dan ditata. Jangan gunakan tab keras, 
dan batasi penggunaan pengembalian keras hanya untuk satu 
pengembalian di akhir paragraf. Jangan menambahkan 
paginasi apa pun di mana pun di koran. Jangan nomor kepala 
teks-template akan melakukannya untuk Anda. 

Isi konten dengan lengkap dan edit sebelum memformat. 
Harap perhatikan hal-hal berikut ketika mengoreksi ejaan 
dan tata bahasa: 

A. Singkatan dan Akronim 

Definisikan singkatan dan akronim pada saat pertama 
kali digunakan dalam teks, bahkan setelah mereka 
didefinisikan dalam abstrak. Singkatan seperti IEEE, SI, 
MKS, CGS, sc, dc, dan rms tidak harus didefinisikan. Jangan 
gunakan singkatan dalam judul atau kepala kecuali mereka 
tidak dapat dihindari.  

B. Satuan 

• Gunakan satuan SI (MKS) atau CGS sebagai satuan 
utama. (Satuan SI lebih dipilih.) Unit bahasa Inggris 
dapat digunakan sebagai unit sekunder (dalam tanda 
kurung). Pengecualian adalah penggunaan unit 
bahasa Inggris sebagai pengidentifikasi dalam 
perdagangan, seperti “3.5-inch disk drive”. 

• Hindari menggabungkan penggunaan satuan SI dan 
CGS, seperti arus listrik dalam Ampere dan medan 
magnet di Oersteds. Ini sering menyebabkan 
kebingungan karena persamaan tidak seimbang secara 
dimensional. Jika Anda harus menggunakan unit 
campuran, nyatakan dengan jelas unit untuk setiap 
kuantitas yang Anda gunakan dalam sebuah 
persamaan.  

• Jangan mencampur ejaan dan singkatan lengkap 
satuan: “Wb/m2” atau “webers per meter kuadrat”, 
dan bukan “webers/m2”.  Ejakan satuan ketika 
mereka muncul dalam teks: “. . . beberapa Henry”, 
dan bukan “. . . beberapa H”. 

Tuliskan sponsor yang berlaku di sini. Jika tidak ada sponsor, hapus 

kotak ini. (sponsors). 



We suggest that you use a text box to insert a graphic 
(which is ideally a 300 dpi TIFF or EPS file, with all fonts 
embedded) because, in an MSW document, this method is 
somewhat more stable than directly inserting a picture. 

To have non-visible rules on your frame, use the 
MSWord “Format” pull-down menu, select Text Box > 
Colors and Lines to choose No Fill and No Line. 

• Gunakan angka nol sebelum angka decimal: “0.25”, 
dan bukan “.25”. Gunakan “cm3”, dan bukan “cc”. 
(bullet list) 

C. Persamaan 

Persamaan adalah pengecualian untuk spesifikasi yang 
ditentukan dari template ini. Anda harus menentukan apakah 
persamaan Anda harus diketik menggunakan font Times 
New Roman atau Symbol (harap tidak menggunakan font 
lain). Untuk membuat persamaan bertingkat, mungkin perlu 
memperlakukan persamaan sebagai grafik dan masukkan ke 
dalam teks setelah kertas Anda ditata. 

Berikan persamaan nomor secara urut. Nomor 
persamaan, dalam tanda kurung, adalah posisi sisi kanan, 
seperti pada (1), menggunakan tab hingga berhenti di sisi 
kanan. Untuk membuat persamaan Anda lebih ringkas, Anda 
dapat menggunakan solidus (/), fungsi exp, atau eksponen 
yang sesuai. Miringkan simbol Romawi untuk kuantitas dan 
variabel, tetapi bukan simbol Yunani. Gunakan garis panjang 
daripada tanda hubung untuk tanda minus. Urutkan 
persamaan dengan koma atau titik ketika mereka adalah 
bagian dari kalimat, seperti 

 a + b  =  () 

Perhatikan bahwa persamaan dipusatkan menggunakan  
tab di posisi tengah. Pastikan bahwa simbol dalam 
persamaan Anda telah ditentukan sebelum atau segera 
mengikuti persamaan. Gunakan "(1)", bukan "Persamaan. (1) 
"atau" persamaan (1) ", kecuali pada awal kalimat:" 
Persamaan (1) adalah. . . " 

IV. MENGGUNAKA TEMPLATE 

Setelah pengeditan teks selesai, kertas siap untuk 
template. Gandakan file template dengan menggunakan 
perintah Save As, dan gunakan konvensi penamaan yang 
ditentukan oleh konferensi Anda untuk nama kertas Anda. 
Dalam file yang baru dibuat ini, sorot semua konten dan 
impor file teks yang Anda siapkan. Anda sekarang siap untuk 
menata kertas Anda; gunakan jendela gulir ke bawah di 
sebelah kiri toolbar MS Word. 

A. Mengidentifikasikan Judul Bab 

Judul bab adalah rangkaian kata yang terorganisir yang 
akan memandu pembaca di karya tulis Anda. Ada dua jenis: 
judul bab komponen dan judul bab teks. 

Judul bab komponen mengidentifikasi berbagai 
komponen karya tulis Anda dan tidak secara subordinatif 
satu sama lain. Contohnya termasuk Ucapan Terima Kasih 
dan Referensi dan, untuk ini, gaya yang benar untuk 
digunakan adalah "Heading 5". Gunakan "keterangan angka" 
untuk keterangan Gambar Anda, dan "kepala meja" untuk 
judul tabel Anda. Kepala run-in, seperti "Abstrak", akan 
mengharuskan Anda untuk menerapkan gaya (dalam hal ini, 
miring) di samping gaya yang disediakan oleh menu drop-
down untuk membedakan kepala dari teks.  

Judul bab teks mengatur topik berdasarkan relasional, 
basis hierarkis. Sebagai contoh, judul makalah adalah kepala 
teks utama karena semua materi berikutnya berhubungan dan 
menguraikan topik yang satu ini. Jika ada dua atau lebih sub-
topik, kepala tingkat berikutnya (angka Romawi huruf besar) 

harus digunakan dan, sebaliknya, jika tidak ada setidaknya 
dua sub-topik, maka tidak ada sub bab yang harus 
diperkenalkan. Style bernama "Heading 1", "Heading 2", 
"Heading 3", dan "Heading 4" sudah digunakan sebagai 
contoh. 

B. Gambar dan Tabel 

a)  Posisi Gambar dan Tabel: Letakkan gambar di 

bagian atas dan tabel di bagian bawah kolom. Hindari 

menempatkannya di tengah kolom. Gambar dan tabel besar 

dapat mencakup kedua kolom. Keterangan gambar harus di 

bawah angka-angka; kepala meja harus muncul di atas tabel. 

Masukkan angka dan tabel setelah mereka dikutip dalam 

teks. Gunakan singkatan “Gambar. 1 ”, bahkan di awal 

kalimat. 

TABEL 1. JUDUL TABEL DENGAN STYLE INI 

Judul 

Table 

Judul Kolom Tabel 

Anak Judul Tabel 
Anak 

Judul 

Anak 

Judul 

Isi 
Tabel 

Isi Tabela   

a. Contoh Table catatan kaki. (Catatan Kaki Tabel) 

Gambar 1. Contoh keterangan gambar. (keterangan gambar) 

Label Gambar: Gunakan Times New Roman 8pt untuk 
label Gambar. Gunakanlah kata-kata bukannya simbol atau 
singkatan saat menulis label Gambar untuk menghindari 
membingungkan pembaca. Sebagai contoh, tulis kuantitas 
"Magnetisasi", atau "Magnetisasi, M", bukan hanya "M". 
Jika ada satuan dalam sumbu grafik, tunjukkan dalam tanda 
kurung. Jangan melabelkan sumbu grafik hanya dengan 
satuan. Dalam contoh, tulis "Magnetisasi (A / m)" atau 
"Magnetisasi {A [m (1)]}", bukan hanya "A / m". Jangan 
memberi label sumbu dengan rasio kuantitas dan satuan. 
Misalnya, tulis "Suhu (K)", bukan "Suhu / K". 

UCAPAN TERIMA KASIH (Heading 5) 

Tuliskan Ucapan Terima Kasih untuk para sponsor di 
catatan kaki di halalaman pertama. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERENSI 

Template ini akan mengutip nomor secara berurutan 
dalam tanda kurung [1]. Tanda baca kalimat mengikuti 
braket [2]. Lihat saja nomor referensi, seperti pada [3] —
tidak menggunakan “Ref. [3] ”atau“ referensi [3] ”kecuali di 
awal kalimat:“ Referensi [3] adalah yang pertama ... ” 

Nomorkan catatan kaki secara terpisah di superscripts. 
Tempatkan catatan kaki yang sebenarnya di bagian bawah 
kolom yang dikutip. Jangan menaruh catatan kaki dalam 
daftar referensi. Gunakan huruf untuk catatan kaki meja.  

Kecuali ada enam penulis atau lebih, tulis semua nama 
penulis; jangan gunakan "et al.". Karya tulis yang belum 
diterbitkan, bahkan jika mereka telah diajukan untuk 
publikasi, harus dikutip sebagai "tidak dipublikasikan" [4]. 
Makalah yang telah diterima untuk publikasi harus dikutip 
sebagai "dalam proses penerbitan" [5]. Gunakanlah hanya 
huruf besar pada kata pertama dalam judul karya tulis, 
kecuali untuk kata benda dan simbol elemen yang tepat. 

Karya Tulis yang diterbitkan dalam bahasa terjemahan, 

mohon berikan kutipan bahasa Inggris terlebih dahulu, 

diikuti oleh kutipan bahasa asing [6]. 
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