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MEMBANGUN HUTAN SEBAGAI EKOSISTEM UNGGUL BERBASIS DAS: JAMINAN
PRODUKSI, PELESTARIAN, DAN KESEJAHTERAAN

Panitia menerima makalah dari berbagai pihak, terutama yang terkait dengan
pengelolaan sumber daya alam hayati. Bagi pemakalah akan diberi kesempatan untuk
mempresentasikan sesuai komisi masing-masing. Komisi dibentuk berdasarkan topik
judul makalah dengan bidang yang sama atau yang mendekati. Komisi terbagi menjadi
4,
yaitu:
 Komisi A : Bidang Ekosistem Daratan
 Komisi B : Bidang Ekosistem Lahan Basah
 Komisi C : Bidang Perhutanan Sosial dalam Ekosistem Hutan
 Komisi D : Bidang Restorasi/Reklamasi dalam Ekosistem Hutan
Makalah dan poster yang diterima dapat berupa hasil penelitian (research papers),
catatan penelitian (short communication), dan ulasan (review) baik dalam Bahasa
Indonesia maupun Bahasa Inggris. Hasil penelitian harus ringkas, fokus pada hasilhasil terbaru, dan data. Jumlah tidak lebih dari 15 halaman cetak dan dengan jumlah
pustaka antara 10 – 30. Catatan penelitian merupakan naskah singkat dari penelitian
baru pada lingkup terbatas dan tidak lebih dari 8 halaman cetak. Ulasan bersifat
mengulas penelitian-penelitian terbaru pada topik khusus. Bagian-bagian dari naskah
Ulasan mengikuti tata cara penulisan dibawah, kecuali tidak perlu bagian “Bahan dan
Metode”, “Hasil dan Pembahasan”.

A. FORMAT MAKALAH LENGKAP
Makalah diketik menggunakan Ms. Word, maksimal 15 halaman dengan tipe huruf
Constantia ukuran 10 point dan spasi 1,5 (khusus abstrak, spasi 1). Ukuran kertas A4
dengan margin semua sisi 2,5 cm. Nomor halaman diletakkan di ujung kanan bawah.
Makalah mencakup:
ABSTRAK
Abstrak mencakup judul (huruf kapital), nama lengkap penulis, dan institusi dengan
alamat kontak (alamat pos, telp/fax, dan email). Abstrak tidak lebih dari 300 kata
yang ditulis dalam satu paragraf. Abstrak harus memberikan gambaran jelas dari isi
keseluruhan naskah melalui penjelasan singkat dari tujuan, metode, hasil-hasil utama
penelitian, dan kesimpulannya. Abstrak diberi kata kunci maksimal 5 kata yang
mewakili isi utama dari naskah. Hindari kata-kata atau istilah-istilah yang terlalu
umum.
Page 2 of 5

PENDAHULUAN
Pendahuluan disajikan secara padat dengan menunjukkan “state of the art” dari isi
naskah. Berisi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan. Pendahuluan perlu
dilengkapi dengan pustaka-pustaka penting dan berkaitan dengan tema yang diteliti
BAHAN DAN METODE
Bagian ini harus dibagi menjadi beberapa sub-bab yang mencakup desain studi, tipe
bahan dan alat, dan tipe analisis yang digunakan. Metode yang telah baku bisa
dijelaskan secara singkat dan disitasi seperlunya sedangkan metode atau teknik baru
perlu dijelaskan secara detail.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian disampaikan secara jelas dan singkat. Penjelasan hasil penelitian,
interpretasi hasil, dan kesimpulan yang bisa ditarik harus ringkas dan akurat.
Pembahasan harus menekankan pentingnya hasil penelitian dalam kondisi terkini
atau hasil penelitian lainnya, tetapi tidak mengulang-ulang hasil penelitian. Dalam
bab ini dapat pula disajikan gambar dan tabel dengan format sebagai berikut,
a. Format Gambar
Dapat berupa gambar yang dibuat secara profesional baik dengan cara manual
atau komputer dalam format JPEG. Gambar berupa grafik disajikan dengan lebar
maksimal 8,5 cm yang dibuat dalam program Ms. Excel. Gambar berupa foto,
disajikan dengan kekontrasan yang jelas baik untuk foto berwarna maupun
hitam-putih. Angka dan huruf keterangan gambar menggunakan huruf bertipe
Constantia ukuran 9 point.
b. Format Tabel
Angka dan huruf menggunakan tipe Constantia ukuran 9 point. Kepanjangan
untuk singkatan yang ada didalam tabel dapat dituliskan dibawah tabel.
KESIMPULAN
Kesimpulan ditulis secara naratif dalam paragraf untuk menjawab tujuan atau
hipotesis penelitian. Kesimpulan agar diubah dalam bentuk pernyataan umum dan
tidak menggunakan daftar bernomor serta tidak berisi rekapitulasi data hasil
penelitian. Isi dalam kesimpulan tidak boleh persis dengan yang ada di
abstrak/intisari, tetapi lebih menjelaskan hasil-hasil yang penting, kemungkinan
penerapan, serta tindak lanjut penelitian ke depan.
UCAPAN TERIMA KASIH
Bagian ini merupakan opsional, disampaikan kepada mereka yang membantu
pendanaan maupun teknis dalam penelitian.
DAFTAR PUSTAKA
Berisi pustaka yang diacu dalam narasi, ditulis berdasarkan kaidah penulisan ilmiah
(agar digunakan yang lebih baru). Daftar pustaka berisi sebagian besar pustakapustaka primer dan terbitan dalam 10 tahun terakhir. Judul ditulis secara lengkap
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dan huruf tidak dimiringkan. Daftar pustaka ditulis memakai sistem nama-tahun dan
disusun secara abjad mengacu format Conservation Biology seperti contoh berikut,
Buku
Smart, L. dan E. Moore. 2001. Solid state chemistry: an introduction, second
edition. Hlmn. 167. Nilson Thomas Ltd, United Kingdom.
Jurnal (dianjurkan)
Barly, Lelana NE. 2010. Pengaruh ketebalan kayu, konsentrasi larutan dan lama
perendaman terhadap hasil pengawetan kayu. Jurnal Penelitian Hasil Hutan 28
(1): 1-8.
Prosiding (dianjurkan)
Adrianto D, Bintang M, Kustaman E, Katayama T, Suzuki T. Effect of Eurycoma
longifolia Jack on growth and testoterone level in male chicken. Hlm. 230235.Proceedings of 1st Indonesia Wood Research Society. Masyarakat Peneliti
Kayu Indonesia. 2-3 November 2009, Bogor.
Journal Online (dianjurkan, sertakan sumber dan tanggal mengambilnya)
Rahayu S. 2014. Fungi and insects associated with Acacia decurrens as invasive
species
at
Merapi
volcano
national
park.
http://iufroacacia2014.com.vn/sites/default/files/6. Diakses Agustus 2014.

B. FORMAT POSTER
Poster dibuat pada kertas ukuran A1 (60 cm x 60 cm) dengan orientasi layout
portrait. Isi poster minimal mencakup Latar Belakang/Pendahuluan/Abstrak,
Tujuan, Metode, dan Hasil Penelitian. Poster dapat dibaca dengan baik minimal jarak
2 meter dan disarankan dibuat dengan perangkat lunak komputer (misalnya Corel
Draw, Photoshop, dan sejenisnya). Softfile poster dikirim dalam bentuk pdf dan
poster dalam bentuk fisik dikirimkan maksimal H-1 sebelum kegiatan seminar.
Poster akan ditampilkan pada saat seminar berlangsung tetapi tidak dipresentasikan.
Poster akan dimasukkan dalam prosiding.

C. PENGIRIMAN ABSTRAK, MAKALAH, DAN POSTER
Abstrak dan poster dikirim melalui form pendaftaran online dengan ukuran file
maksimal
10
MB.
Makalah
lengkap
dikirim
ke
email
semnasekosistemunggul@gmail.com dalam format Ms. Word (file ekstensi *doc)
dengan subject email FP_(Komisi A/B/C/D).
Contoh, jika memilih komisi A maka subject email ditulis FP_Komisi A.
Makalah yang terpilih akan diajukan ke dalam Jurnal Ilmu Kehutanan (terakreditasi
nasional) dan masuk dalam tahapan peer-review sedangkan makalah lainnya akan
masuk dalam prosiding ber-ISBN. Makalah dan poster yang dikirim melebihi tanggal
yang telah ditentukan maka tidak akan di-review sehingga tidak dapat diterbitkan
dalam jurnal ataupun prosiding.
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D. TANGGAL PENTING
Tanggal

Kegiatan

8 April – 16 Agustus 2018

Pendaftaran peserta secara online*

8 April – 8 Agustus 2018

Penerimaan abstrak

8 April – 16 Agustus 2018

Penerimaan makalah lengkap dan poster

1 – 22 Agustus 2018
23 Juni – 22 Agustus 2018

Penerimaan poster dalam bentuk fisik
Pendaftaran peserta (non pemakalah dan non
poster) secara online*

23 Agustus 2018

Pelaksanaan seminar

*Pendaftaran peserta secara online melalui http://bit.ly/2BuNBe1
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