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PETUNJUK PENYUSUNAN MAKALAH PADA LINGKUNGAN TROPIS
Makalah dapat diproses langsung jika:
1. Makalah bersifat ringkas dan berorientasi pada topik.
2. Topik sesuai dengan bidang Lingkungan di daerah tropis tertuju pada informasi atau penelaahan
ilmiah maupun pemecahan masalah.
3. Makalah bersifat karya ilmiah atau penelitian ilmiah.
4. Panjang makalah paling sedikit 8 halaman penuh atau berkisar 10 halaman.
5. Makalah ditulis dengan microsoft WORD, grafik asli dalam microsoft EXCEL, dan diagram
dalam VISIO diserahkan pada redaksi melalui email: redaktur@lingkungan-tropis.org
6. Nama file makalah adalah ”NAMAPENULISPERTAMA.DOC”. Bila seorang penulis utama
mengirimkan lebih dari satu judul, nama file ditambah dengan nomer urut.
Petunjuk umum penulisan makalah:
1. Koreksi tidak dilakukan oleh editor sehingga tulisan yang tidak disiapkan sesuai petunjuk akan
dikembalikan kepada penulis.
2. Judul makalah dan abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
3. Tulisan dalam bahasa Inggris sebaiknya dibantu oleh penerjemah untuk meyakinkan kebenaran
bahasa.
4. Semua nama pengarang dicantumkan demikian pula afiliasi dan alamat emailnya.
5. Abstrak terdiri dari 200 kata (dalam bahasa Indonesia dan Inggris) dalam 1 spasi dan
ditempatkan dibawah nama dan alamat pengarang.
Abstrak berisi: (a) Objektif penelitian; (b) Metoda; (c) Hasil; (d) Kesimpulan
6. Kata kunci terdiri dari 4 buah kata dalam bahasa Indonesia dan Inggris dan dituliskan dibawah
abstrak secara alfabetis.
7. Satuan ukuran lebih diutamakan dalam metrik atau diberikan faktor ekuivalensi dan korelasi
bila dalam satuan lainnya.
8. Persamaan matematika ditulis dalam bentuk non-dimensi.
9. Tidak memberi nomor atau huruf pada bagian atas kertas.
10. Gambar dan foto dipastikan berada pada atau sedekat mungkin dengan bahasan. Foto hanya
sangat penting yang biasanya berupa jazat renik bukan foto peralatan laboratorium
Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan secara khusus:
1. Kertas. Gunakan Standard A4 dengan luas area penulisan 270 mm tinggi x 185 mm lebar.
2. Penulisan. Tulisan diketik dengan spasi 1, ’new times roman’ dan hanya pada satu sisi kertas.
3. Halaman Pertama. Judul, nama penulis, afiliasi, alamat penulis dan email, abstrak, dan kata
kunci.
4. Layout dan Heading. layout kertas, paragraf, major headings, minor headings, dan
subheadings dapat dilihat pada makalah terdahulu pada www.lingkungan-tropis.org
5. Tabel, Diagram, dan Gambar. Tabel dan gambar harus diletakkan sedekat mungkin dengan
bahasannya. Tabel atau gambar tidak boleh diletakkan tersendiri pada akhir halaman. Grafik
dalam excel harus disertai dengan data pada file EXCEL. Diagram ditulis pada file VISIO.
6. Persamaan, Rumus, dan Simbol. Rumus diletakkan sedekat mungkin dengan uraiannya.
7. Daftar Bacaan. Daftar bacaan ditulis dalam 1 spasi, gaya penulisan sesuai dengan daftar
bacaan pada jurnal ini yaitu ’chicago style’.
8. Footnotes. Harus dihindari.
9. Pengiriman. Kirimkan makalah beserta disket atau CD dalam amplop yang kuat dengan
makalah sesuai isi disket. Makalah sebaiknya dikirimkan melalui email ke
redaktur@lingkungan-tropis.org
10. Singkatan. Gunakan sesuai dengan kelaziman baik dalam bahasa Indonesia atau Inggris.
11. Bilangan pecah dibatasi dengan koma, bilangan kelipatan seribu ditandai dengan titik.

