Panduan Penulisan Makalah Simposium Nasional Ikan
dan Perikanan Pantai
a) Makalah
Makalah merupakan hasil penelitian, review atau ulasan ilmiah sesuai lingkup makalah,
dan pengalaman praktisi yang berkaitan dengan usaha perikanan. Makalah dapat
disajikan melalui presentasi Oral dan Poster.
b) Format Penulisan Makalah
Pemakalah harap menulis naskah sesuai petunjuk berikut:
o Ukuran kertas: A4 dengan batas pinggir 3 cm seluruhnya, bernomor halaman yang
dituliskan pada ujung kanan bawah.
o Naskah diketik menggunakan Microsoft Word for Windows dalam spasi 1,5 baris,
tipe huruf Times New Roman ukuran 12. Karakter huruf pada Gambar dapat
berbeda dari ketentuan ini. Ukuran huruf pada Tabel dapat berbeda dari ketentuan
ini.
o Teks dituliskan hanya rata kiri.
o Gunakan spasi tunggal (bukan ganda) sesudah tanda baca (titik, koma, titik dua, titik
koma).
o Naskah seyogyanya tidak melebihi 5000 kata (di luar tabel dan gambar).
o Gunakan satuan Sistem Internasional (SI) untuk pengukuran dan penimbangan.
o Nama ilmiah organisme disesuaikan dengan kode nomenklatur internasional (e.g.
International Code of Zoological Nomenclature). Nama genus dan spesies ditulis
dalam huruf miring (italik).
o Angka yang lebih kecil dari 10 dieja, misal tujuh spesies ikan, tetapi tidak dieja bila
diikuti oleh satuan baku, misal 3 kg. Nilai di atas sembilan ditulis dalam angka,
kecuali pada awal kalimat.
o Tidak menggunakan garis miring (sebagai ganti kata per), tetapi menggunakan tika
atas indeks minus, contoh 9 m/det dituliskan 9 m det-1.
o Jangan menggunakan singkatan tanpa keterangan sebelumnya. Kata yang disingkat
sebaiknya ditulis lengkap pada penyebutan pertama diikuti singkatan dalam tanda
kurung.
o Tanggal ditulis sebagai „tanggal bulan tahun‟, misal 12 September 2017. Singkatan
bulan pada tabel dan gambar menggunakan tiga kata pertama nama bulan, misal Jan,
Apr, Agu.
o Peta memuat petunjuk garis lintang dan garis bujur, serta menyebutkan sumber data.
o Gambar atau foto organisme atau bagian organisme harus diberi keterangan skala.
o Periksa untuk memastikan bahwa gambar telah diberi nomor secara benar seperti
yang dikutip dalam teks. Nomor dan judul gambar terletak di bagian bawah gambar.
o Pastikan bahwa tabel telah diberi nomor dengan benar dan berurutan sesuai dengan
nomor yang dikutip dalam teks. Posisi nomor dan judul tabel terletak di atas tabel.
Judul sebaiknya jelas, lengkap dan informatif. Letakkan sumber data dan catatan
tepat di bawah tabel. Jangan memuat garis vertikal pada tabel. Hilangkan garis
horisontal dari tabel, kecuali garis atas dan bawah judul kolom dan garis akhir dasar
tabel.
o Ketepatan pengutipan pustaka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Panitia
SIPP menganut sistem nama tahun dalam pengutipan. Nama keluarga dan tahun
publikasi dicantumkan dalam teks eg. Rahardjo & Simanjuntak (2016) atau
(Rahardjo & Simanjuntak 2016) untuk satu dan dua penulis; Sjafei et al. (2008) atau

(Sjafei et al. 2008) untuk penulis lebih dari dua. Penulisan banyak pustaka kutipan
dalam teks diurutkan dari yang tertua tahun penulisan eg. (Gonzales et al. 2000,
Stergiou & Moutopoulos 2001, Khaironizam & Norma-Rashid 2002, Abdurahiman
et al. 2004, Frota et al. 2004; dan Tarkan et al. 2006). Pustaka bertahun sama
disusun berurut menurut abjad penulis. Pustaka dari penulis yang sama dan
dipublikasikan pada tahun yang sama dibedakan oleh huruf kecil (a, b, c dan
seterusnya) yang ditambahkan pada tahun publikasi.

c) Bagian-bagian naskah
o Judul ditulis di tengah dengan huruf tebal berukuran 13 dan terjemahan ditulis
dengan huruf biasa berukuran 11. Judul hendaknya singkat, tepat, dan informatif
yang mencerminkan isi artikel.
o Nama penulis ditulis dengan huruf biasa berukuran 12. Alamat ditulis dengan huruf
biasa berukuran 9, yang memuat nama dan alamat lembaga disertai kode pos.
Khusus penulis untuk berkorespondensi disertai alamat surat elektronik (e-mail).
o Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris tidak melebihi 250 kata. Times
New Roman 11, spasi tunggal. Abstrak memuat tujuan, apa yang dilakukan
(metode), apa yang ditemukan (hasil), dan simpulan. Hindari singkatan dan kutipan
pustaka. Abstrak terdiri atas satu alinea.
o Kata penting (keywords) ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris tidak melebihi
tujuh kata yang disusun menurut abjad.
o Pendahuluan menjelaskan secara utuh dan jelas alasan mengapa studi dilakukan.
Hasil-hasil sebelumnya yang terkait dengan studi anda dirangkum dalam suatu acuan
yang padat. Nyatakan tujuan penelitian anda.
o Bahan dan metode dituliskan secara jelas. Teknik statistik diuraikan secara lengkap
(jika baru) atau diacu.
o Hasil. Di sini anda kemukakan informasi dan hasil yang diperoleh berdasarkan
metode yang digunakan. Jangan mengutip pustaka apapun pada bab ini.
o Pembahasan. Nilai suatu naskah ditentukan oleh suatu pembahasan yang baik. Di
sini hasil studi anda dihubungkan dengan hasil studi sebelumnya. Hasil
diinterpretasikan dengan dukungan kejadian atau pustaka yang memadai. Hasil yang
tidak diharapkan atau anomali perlu dijelaskan. Penggunaan pustaka primer
(jurnal/terbitan berkala ilmiah) mutakhir (10 tahun terakhir) sangat dianjurkan.
o Simpulan adalah jawaban dari tujuan dan dinyatakan secara jelas dan ringkas.
o Persantunan atau ucapan terima kasih (bila perlu) memuat lembaga atau orang
yang mendukung secara langsung penelitian atau penulisan naskah anda.

o Daftar pustaka disusun menurut abjad nama penulis pertama. Pastikan semua
pustaka yang dikutip dalam teks tertera di daftar pustaka, dan demikian pula
sebaliknya.
 Judul terbitan berkala dikutip lengkap (ditulis dalam huruf italik), yang diikuti
oleh volume dan nomor terbitan, serta nomor halaman dalam huruf roman
(tegak). Contoh:
Bergström L, Bergström U, Olsson J, Carstensen J. 2016. Coastal fish indicators
response to natural and anthropogenic drivers‒variability at temporal and
different spatial scales. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 183:62-72.
 Judul buku ditulis dalam huruf italik. Gunakan huruf kapital pada awal kata,
kecuali kata depan dan kata sambung. Nama dan lokasi penerbit, serta total
halaman dicantumkan. Contoh:
Nelson JS, Grande TC, Wilson MVH. 2016. Fishes of the World. Fifth edition.
John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. 707 p.
 Buku terjemahan ditambahkan nama penerjemahnya. Contoh:
Goulletquer P, Boeuf PGG, Weber J. 2014. Biodiversity in the Marine
Environment. Translated from French by Janet Heard-Carnot. Springer
Netherlands. 198 p
 Artikel yang termuat dalam kumpulan monograf (buku, prosiding) dituliskan:
penulis, tahun, judul artikel. In: nama penyunting, judul monograf (ditulis dengan
huruf italik), nama penerbit dan lokasinya, serta halaman artikel. Contoh:
Bleckmann H. 1993. Role of lateral line in fish behaviour. In: Pitcher TJ (ed.).
Behaviour of Teleost Fishes. Chapman and Hall, London. pp. 201-246.
Hargiyatno IT & Triharyuni S. Pengkajian sumber daya ikan kakap merah
(Lutjanus malabaricus) dan anggoli (Pristipomoides multidens) hasil tangkapan
rawai dasar di Laut Arafura. In: Zahid A, Simanjuntak CPH, Lusiastuti AM,
Rahardjo MF, Hadiaty RK, Hadie W, Hadie LE (Penyunting). 2016. Prosiding
Seminar Nasional Ikan IX. Jakarta, 24 Mei 2016. Masyarakat Iktiologi Indonesia.
Cibinong. pp. 747-755.
 Kutipan terbatas hasil yang tak dipublikasikan, pekerjaan yang dalam penyiapan,
pekerjaan yang baru diusulkan, atau komunikasi pribadi hanya dibuat dalam teks,
di luar Daftar Pustaka.
 Artikel dan buku yang belum dipublikasikan dan sedang dalam proses pencetakan
diberi tambahan “in press”.
d) Khusus untuk naskah review (gagasan atau ulas balik) dan pengalaman praktisi,
tidak perlu mengikuti sistematika penulisan di atas.
e) Publikasi
Makalah yang dipresentasikan akan diterbitkan dalam Prosiding Simposium Nasional
Ikan dan Perikanan Pantai. Jika memenuhi persyaratan, naskah dapat dimasukkan ke
salah satu jurnal terkareditasi Kemenristek-DIKTI yaitu Jurnal Iktiologi Indonesia (JII),
Jurnal Akuakultur Indonesia (JAI) atau Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia
(JPHPI).

