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5. Abstrak
 • Abstrak merupakan intisari dari tulisan yang 

menerangkan secara singkat tentang latar belakang, 
tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan.

 • Abstrak ditulis dalam satu alinea memuat jumlah kata 
maksimal 250 kata dan minimal 100 kata.

 • Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia.

6. Kata Kunci
 • Kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari minimal 3 

kata

7. Tabel/Gambar
 • Judul tabel ditulis diatas tabel terkait dan diberi nomor urut.
 • Judul gambar ditulis dibawah gambar terkait dan diberi nomor urut.

8. Penulisan Pustaka
 • Pustaka (referensi) dalam naskah ditulis nama penulis dan tahun 

penerbitan sesuai dalam pustaka.
 • Jumlah referensi minimal 10 buah dan minimal 80% dari total 

jumlah referensi tersebut merupakan tulisan yang diterbitkan dalam 
kurun waktu 10 tahun terakhir dari pelaksanaan lomba.

9. Daftar Pustaka
 • Daftar pustaka disusun alfabetis
 • Semua nama penulis dari satu tulisan harus dicantumkan, tidak 

diperkenankan mencantumkan et al atau dkk.
 • Inisial hanya untuk nama awal, nama famili ditulis lengkap.
 • Sesudah penulis pertama, nama penulis berikutnya pada suatu 

tulisan ditulis dengan didahului nama inisial diikuti nama famili.
 • Tahun penerbitan ditulis tanpa tanda kurung.
 • Pustaka yang tercantum pada tulisan harus tertera pada daftar 

pustaka.

KETENTUAN PENULISAN 

Ketentuan Penulisan Karya Tulis Ilmiah
1. Petunjuk Umum
 • Naskah merupakan artikel atau tulisan ilmiah hasil penelitian 

atau deep review terkait kelapa sawit.
 • Naskah yang dikirimkan kepada panitia harus merupakan 

naskah yang belum pernah diterbitkan dan tidak sedang dalam 
proses penerbitan di media publikasi lain.

 • Naskah diketik pada satu setengah spasi menggunakan font 
Tahoma ukuran 11.

 • Untuk penulisan pertama kali dalam naskah, nama ilmiah 
kelapa sawit ditulis lengkap termasuk nama penemunya (Elaeis 
guineensis Jacq.), selanjutnya hanya ditulis E. guineensis.

 • Urutan dalam naskah adalah sebagai berikut: JUDUL, NAMA 
PENULIS, ALAMAT SURAT/EMAIL PENULIS, ABSTRAK, KATA 
KUNCI, PENDAHULUAN, BAHAN DAN METODE, HASIL DAN 
PEMBAHASAN, KESIMPULAN, UCAPAN TERIMA KASIH, dan 
DAFTAR PUSTAKA

2. Judul
 • Judul naskah harus menggambarkan isi pokok tulisan secara 

ringkas dan jelas, ditulis dalam bahasa Indonesia sesuai ejaan 
yang disempurnakan (EYD).

3. Nama Penulis
 • Nama penulis ditulis tanpa gelar.

4. Alamat Surat /Email
 • Alamat surat Universitas/Institusi ditulis lengkap untuk 

keperluan korespondensi diikuti dengan alamat e-mail.
 • Apabila penulis lebih dari satu fakultas/jurusan/departemen, 

alamat surat/email ditulis berdasarkan urutan footnote dari 
masing-masing penulis.
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PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH

 Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang 

pengetahuan saya, di dalam Naskah Karya Tulis Ilmiah ini tidak terdapat 

karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain ataupun pernah 

diterbitkan di jurnal ilmiah manapun, kecuali yang secara tertulis dikutip 

dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

 Apabila ternyata di dalam naskah Karya Tulis Ilmiah ini dapat 

dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, maka saya bersedia untuk 

didiskualifikasi dan digugurkan dalam kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah 

PPKS 2016.
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