
KETENTUAN PENULISAN MAKALAH 

 Makalah merupakan pemikiran sendiri, belum pernah dipublikasikan, mengandung unsur 
kekinian dan bersifat ilmiah. 
 

 Penulisan makalah perlu didasarkan pada penelitian/kajian yang didukung sekurang-
kurangnya satu disiplin IPTEK yang dirinci pada ruang lingkup, serta hasil 
penelitian/kajian dan gagasannya dapat diarahkan pada minimal salah satu topik/sektor 
berikut: 

 Kebijakan standardisasi nasional 
 Pengembangan standar 
 Harmonisasi standar 
 Penerapan standar (akreditasi, sertifikasi, pengujian, metrologi, inspeksi teknis, 

pengawasan pra dan pasca pasar, dampak sosial ekonomi dll) 
 Pemasyarakatan standar 
 Regulasi teknis 
 Aspek lainnya yang terkait dengan standardisasi 

 Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia yang memuat tidak lebih dari 
250 kata dan Bahasa Inggris yang memuat tidak lebih dari 200 kata. Bersifat mandiri 
(stand alone). Abstrak harus berisi permasalahan pokok, tujuan penelitian, metode 
penelitian, dan pernyataan singkat hasil serta manfaatnya. 
 

 Isi makalah penelitian terdiri dari: 

 Pendahuluan (latar belakang dan tujuan) 
 Tinjauan Pustaka 
 Metode Penelitian 
 Hasil dan Pembahasan (termasuk Ilustrasi: gambar, tabel, grafik, foto, diagram, dan 

lain-lain) 
 Kesimpulan 
 Ucapan Terima Kasih 
 Daftar Pustaka (paling sedikit 10 referensi). 

 Makalah diketik 1 spasi pada kertas A4, tidak bolak-balik, menggunakan huruf Arial font 
10, terdiri dari 5 - 10 halaman, dan tidak lebih dari 10.000 kata (tidak termasuk lampiran 
dan daftar pustaka). Makalah diketik dalam format 2 (dua) kolom. Satu kalimat terdiri dari 
17 kata. 
 

 Didukung minimal 10 daftar pustaka yang 80% referensinya mengacu pada terbitan 10 
tahun terakhir dan 80% referensinya berasal dari sumber acuan primer. 
 

 Lampiran digunakan sebagai data pendukung dalam penilaian dan tidak dicetak dalam 
majalah Jurnal Standardisasi. 

 
 Pedoman penulisan daftar pustaka menurut kaidah APA (American 

Psychological Association) 
 
 Naskah yang masuk akan disaring oleh Tim Seleksi dan editor yang dibentuk Panitia. 

Keputusan Tim Seleksi/Penyunting adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Tim 



editor berhak mengadakan perubahan pada naskah tanpa mengubah maksud dan isi 
naskah yang bersangkutan. 

 
 Naskah dikirimkan melalui link bit.ly/RegistrasiPPIS2020 atau 

melalui https://ppis.bsn.go.id/index.php/about/registrasi-pemakalah-dan-peserta-
pendengar. Apabila Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam proses submit, makalah dapat 
dikirimkan ke e-mail julihadiyanto43@gmail.com 
 

 Naskah yang diterima dan dipresentasikan akan dimuat dalam “Prosiding PPIS 2020”. 
Penulis Utama wajib hadir pada waktu presentasi, sedangkan Penulis Kedua dan 
seterusnya dihimbau untuk hadir sebagai pendamping Penulis Utama. 
 

 Makalah terpilih akan direkomendasikan untuk dipublikasikan dalam Jurnal Standardisasi 
atau Jurnal Instrumentasi 
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