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Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas XIV
SAMPANG, MADURA, 17-20 SEPTEMBER 2018

UNDANGAN PENULISAN
Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas ke XIV akan diselenggarakan pada
tanggal 17-20 September 2018, di Sampang, Madura, Provinsi Jawa Timur. Tema tahun ini “Desa sebagai
Kunci Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Ketangguhan Bencana”. Konferensi Nasional
PRBBK mengundang anda untuk menulis dan mengirimkan makalah. Tulisan yang berhasil masuk
penyaringan dan dipresentasikan dalam Lokakarya Tematik Konferensi akan dipublikasikan didalam
prosiding Konferensi.
Topik penulisan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
•
•
•
•
•
•

Pembelajaran (dari) kebijakan, kelembagaan dan investasi desa menuju masyarakat tangguh bencana
Perangkat, indikator dan proses pemantauan dan evaluasi komunitas tangguh bencana
Data dasar komunitas/desa tangguh bencana di Indonesia
Perlindungan pelaku pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas dan kelompok rentan
Pembelajaran PRBBK di Indonesia (kebijakan, organisasi, program, budget, evaluasi)
Penggunaan dana desa untuk pengurangan risiko bencana, RPJDesa yang berperspektif PRBBK

Pengiriman tulisan:
§

§
§
§

Para Penulis diharapkan mengirimkan abstrak tulisan (tidak lebih dari 500 kata) yang menggaris bawahi
isi tulisan serta poin-poin penting yang akan menarik minat atau penting bagi konferensi ini. Abstrak
diterima Panitia pada selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2018.
Selambat-lambatnya 16 Agustus 2018, Panitia akan memberikan informasi dapat atau tidaknya
makalah dipresentasikan/disertakan dalan konferensi.
Para Penulis diharapkan mengirimkan tulisan lengkap selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2018.
Makalah dapat mengikuti format dan standar penulisan pada halaman 3-5 dokumen ini.

Penyaringan tulisan:
Seluruh tulisan yang masuk akan diseleksi oleh Tim Penyeleksi, yang beranggotakan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Irina Rafliana M.Si (LIPI)
Jonatan Lassa Ph.D (Dosen Senior, Universitas Charles Darwin, Darwin, Australia)
Dicky Pelupessy Ph.D (Ketua Pusat Krisis Fakultas Psikologi Universitas Indonesia)
Dr. Udrekh Hanif (BPPT)
Ahmad Arif (Kompas)
Dr. Ali Yansyah (LIPI)
Dr. Dedy Adhuri (LIPI)
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8.
9.
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Risye (U-INSPIRE)
Dr. Rahma Hanifa (U-INSPIRE ITB)

Tulisan dapat dikirimkan melalui:
•
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E-mail: knprbbk13@gmail.com, mohon kolom subyek diisi dengan “KNPRBBK XIV - <topik atau
judul penulisan yang dipilih>”
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Lampiran – Pedoman Penulisan Makalah

PEDOMAN PENULISAN MAKALAH UNTUK KONFERENSI NASIONAL
PENGELOLAAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS XIV, 2018
(Judul Makalah = uppercase, 12pt, bold)
Penulis Utama1, Penulis Pendamping 12, dan Penulis Pendamping 22
1
posisi penulis pada institusi pendukung pertama
2
posisi penulis pada institusi pendukung kedua, jika ada.
alamat email penulis utama, penulis pendamping 1, penulis pendamping 2
Abstrak (11 pt, bold)
Instruksi-instruksi di bawah ini merupakan panduan dasar untuk penulisan makalah yang akan
dipresentasikan dalam konferensi. Abstrak berisi uraian singkat tentang ide dasar problematik yang
muncul, tujuan penelitian, metodologi, hasil penelitian dan kesimpulan. Sedapat mungkin tidak berisi
formula dan referensi, serta tidak lebih dari 500 kata. Hendaknya abstrak memungkinkan untuk
dimengerti oleh berbagai pihak baik peneliti maupun praktisi. (10 pt, italic, indentasi kanan dan kiri 1
cm dari batas margin, dalam satu alinea/paragraf)
Kata kunci (10pt, bold, italic): berisi sekitar 4 – 5 kata kunci (10pt)

1. Pendahuluan
Paper ditulis dalam format dokumen berukuran
A4 dengan margin 25mm dari seluruh sisi kertas (atas,
bawah, kiri dan kanan). Gunakan tipe huruf Times
New Roman untuk seluruh dokumen dengan stilistika
yang berbeda untuk beberapa bagian seperti yang
dijelaskan dalam dokumen ini.
Bagian atas halaman pertama diperuntukan bagi
judul makalah, daftar penulis, institusi asal penulis,
dan alamat kontak email penulis. Bagian ini ditulis
dengan tipe huruf Times New Roman 10 dengan spasi
14 point.
Abstrak ditulis setelah bagian tersebut dengan
aturan yang sama. Tipe huruf Times New Roman 10
dan spasi 14 Point.
Setelah dua bagian tersebut, seluruh dokumen
ditulis dengan format halaman yang dibagi dalam dua
kolom, dan lebar tiap kolom 76mm dengan jarak antar
kolom 8mm. Posisi sela antar kolom diletakkan tepat
ditengah halaman. Tepi kiri kolom pertama berjarak
25mm dari tepi kertas, tepi kiri dari kolom kedua
berjarak 109mm dari tepi kiri kertas. Margin dari tepi
bawah kertas adalah 25mm.
Jumlah maksimum halaman makalah adalah 15
halaman.

2. Bagian makalah
Judul, penulis dan keanggotaan penulis dalam
institusi pendukung
Besar huruf untuk judul adalah 12 point, diketik
dengan cetak tebal (bold) dan seluruhnya dengan huruf
besar. Jumlah kata dalam judul tidak boleh melebihi
10 kata (termasuk sub judul) dan tidak menempati
lebih dari dua baris. Sub Judul diketik dengan cetak
tebal (bold) dengan huruf besar pada setiap awal kata,
kecuali pada kata sambung).
Penulis, keanggotaan penulis dalam institusi
pendukung, dan alamat kontak penulis, diketik dengan
besar huruf 12 point. Jika penulis memiliki dua
institusi pendukung, maka institusi tersebut
ditunjukkan dengan angka yang ditulis di belakang
nama penulis dengan mode superscript.

2.1. Abstrak
Batasan jumlah kata bagi abstrak makalah adalah
500 tetapi optimalnya +150-350 kata. Abstrak tersebut
berisi diskripsi singkat, padat, dan jelas tentang
makalah yang ditulis, dan menunjukkan keunikan
studi yang dilakukan.
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2.2. Isi Makalah
Makalah berisi bagian bagian (minimal) sebagai
berikut:
•
•
•
•
•

Pendahuluan
Simulasi/eksperimen/kajian
Hasil analisa
Kesimpulan
+ Beberapa bagian yang sesuai kebutuhan
penulis.

Judul tiap bagian ditulis dengan besar huruf 12
point, dan semuanya ditulis dengan huruf besar, dan
cetak tebal (bold). Judul diletakkan dengan justifikasi
di tengah pada kolom (center). Judul sub bagian
menggunakan huruf dengan besar 10 point, cetak tebal
(bold) dengan justifikasi rata kiri. Isi makalah ditulis
dengan menggunakan besar huruf 10 point dengan
spasi antar baris 12 point. Baik bagian, maupun sub
bagian tidak perlu menggunakan identifikasi huruf
maupun angka.

2.3. Bagian lain
Bagian lain yang mungkin ditambahkan antara
lain:
•
•

Ucapan terimakasih
Nomenklatur
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pada judul tulisan, kecuali untuk kata sambung,

preposisi dengan jumlah huruf kurang dari tujuh,
dan frase preposisi.
Untuk makalah yang diterbitkan di jurnal yang
diterjemahkan, tuliskan juga kutipan dalam bahasa
aslinya [6].
Berikan keterangan atas singkatan dan akronim
saat pertama kali disebutkan dalam teks. Sebisa
mungkin, jangan gunakan singkatan dalam judul.

2.5. Gambar dan Tabel
Gambar dan tabel yang disertakan dalam makalah
dapat diletakkan diantara teks makalah atau sebagai
lampiran di akhir makalah. Masing masing harus
disertai nomer atau tabel / gambar.
Letakkan gambar dan tabel di bagian atas dan
bawah kolom. Hindari meletakkan gambar dan tabel
di tengah-tengah kolom. Gambar dan tabel yang
berukuran besar bisa diletakkan melintasi kedua
kolom. Keterangan gambar harus diletakkan di bawah
gambar, sedangkan keterangan tabel di atas tabel.
Hindari menempatkan gambar atau tabel di posisi di
mana mereka belum disebutkan di dalam teks
makalah.

2.4. Referensi
Berikan nomor bagi kutipan secara urut. Gunakan
kurung siku untuk nomor kutipan [1]. Tanda baca
ditulis setelah tanda kurung tutup [2]. Dalam makalah,
gunakan hanya nomor referensi saja, seperti [3].
Gunakan “Ref. [3]” atau “Referensi [3]” pada awal
kalimat, seperti: “Referensi [3] adalah … “.
Beri nomor catatan kaki secara terpisah
menggunakan superskripsi. Letakkan catatan kaki di
bagian bawah kolom. Jangan tempatkan catatan kaki
di daftar referensi.
Dalam bagian referensi, tuliskan nama semua
pengarang; gunakan “et.al” untuk referensi yang
ditulis oleh enam atau lebih pengarang. Tulisan yang
belum dipublikasikan, walaupun sudah dikirim untuk
dipublikasikan, harus diberi keterangan “belum
dipublikasikan” [4]. Tulisan yang sudah diterima
untuk dipublikasikan diberi keterangan “dalam proses
publikasi” [5]. Gunakan huruf besar dalam setiap kata
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Gambar 1 contoh caption sebuah gambar / ilustrasi.

Tabel 1
Contoh Tabel
HEADING 1
Entry 1

HEADING 2
Entry 2

HEADING 3
Entry 3

2.6. Petunjuk Pemasukan Makalah
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1. Konfrensi hanya menerima dokumen makalah
dalam bentuk file MS-Word (*.doc)
2. Bila dokumen yang dikirim lebih besar dari
2mb, harap dikompresi dengan format *zip
atau *rar.

2.7. Kesimpulan
Dokumen ini memuat semua petunjuk yang
diperlukan untuk menulis dan memasukkan makalah
ke dalam KNPRBBK XIV. Selamat menulis.
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