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Abstrak 
 

Artikel ini berfungsi sebagai templat paper yang dikirimkan ke WSNG 5. Anda dipersilahkan 
untuk menyiapkan paper menggunakan templat ini. Hal ini untuk memastikan format yang seragam 
dalam publikasi. Paper dikirimkan dengan format file MS Word ini dan file PDF (dikonversi dari file 
MS Word). Paper harus dimulai dengan judul. Anda diharapkan memberikan judul yang deskriptif 
pada makalah (paper) ini. Judul harus ringkas dan tidak lebih dari 2 (dua) baris. Anda dimohon untuk 
menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran huruf 14 poin dan huruf tebal pada judul. 
Selanjutnya, semua nama penulis termasuk nama depan, inisial nama tengah, dan nama keluarga. 
Afiliasi dari semua penulis harus dituliskan di bawah nama penulis. Alamat surel penulis yang 
berkorespondensi harus disajikan. Secara khusus, abstrak Anda disarankan agar menyatakan tujuan 
penelitian, hasil yang diperoleh dalam penelitian dan signifikansinya, dan kemajuan atas studi 
sebelumnya atau mengandung kebaruan. Hasil yang telah dipublikasikan sebelumnya tidak akan 
diterima. Abstrak mengandung tidak lebih dari 300 kata. Kata kunci yang mengikuti abstrak terdiri 
hingga 5 (lima) kata, dipisahkan dengan tanda koma. Huruf pertama dari setiap kata kunci harus 
ditulis dengan huruf kapital. Paper yang Anda kirimkan akan ditinjau oleh pakar bidang yang tercakup 
dalam paper Anda. Kami menantikan penerimaan paper dari Anda. Untuk pertanyaan tentang 
pedoman ini, Anda dapat menghubungi panitia WSNG 5 di wsng5@irms.web.id.  
 

Kata kunci: WSNG 5, Mekanika batuan, MS Word, Templat, Penulis berkorespondensi 
 

 

1. Pendahuluan 
Full paper yang dikirimkan mencakup Pendahuluan, Teori (atau Eksperimen), Hasil dan Diskusi, 

Kesimpulan, Pengakuan, dan Referensi. Di seluruh naskah, gunakan font Times New Roman dengan 
spasi tunggal di antara baris. Ukuran font yang direkomendasikan adalah 14 poin untuk judul dan 11 
poin di tempat lain. Teks utama harus dibenarkan di kedua sisi. Penggunaan catatan kaki tidak 
disarankan. Full paper harus terdiri dari 2 halaman atau lebih tetapi tidak melebihi 8 halaman.  

Para penulis yang abstraknya diterima untuk proses ini disarankan untuk menyerahkan Full paper 
sebelum 10 Juli 2019 melalui situs simposium menggunakan detail login yang sama dengan 
pengiriman abstrak Anda. Makalah yang dikirimkan akan dipublikasikan setelah proses peninjauan. 

 
2. Teori (Eksperimen) 
2.1 Kutipan, Tabel, dan Gambar 

Di setiap bagian, diizinkan menggunakan sub-judul. Dalam teks, kutip referensi dalam format 
penulis-tahun, contoh: (Penulis, 1986) atau (Penulis 1 dan Penulis 2, 1997) atau (Penulis 1 et al., 2003) 
atau (Penulis 1, 2006; Penulis 2, 2010) atau (Penulis, 2003a; 2003b; 2010). Daftar referensi harus 
ditempatkan di bagian akhir kertas dalam urutan abjad. Untuk penulisan rumus atau persamaan harus 
rata kanan kiri (justified), nomor persamaan dalam tanda kurung harus diletakkan di sisi kanan 
persamaan. 

          𝑉′(𝑠, 𝑙) = 𝑠𝑖𝑛∅(√𝑠2 − (𝑙 − 𝑑𝑙) − √𝑠2 − 𝑙2)(𝑊 − 𝑙. 𝑐𝑜𝑠𝜃)(𝐻 − 𝑙. 𝑠𝑖𝑛𝜃)     (1)  

Tabel dan gambar harus diberi nomor urut dan diberi judul seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 
dan Gambar.1. Gunakan Times New Roman dengan ukuran font 10 poin dan spasi baris 11 poin 
untuk keterangan tabel dan gambar. Berikut ini adalah contoh untuk tabel dan gambar. 
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Tabel 1 Perbandingan Koefisien Gesekan Puncak 

Sampel 
Model 

Proposed Barton’s 
Modified by Jang 

et al. 

R-12.72 4.31 4.17 21.47 
R-13.71 11.03 11.03 29.08 
R-13.86 10.39 10.13 21.22 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 2 Pemodelan Numerik Central Straight-Through Crack Brazilian Disk (CSCBD) 
 
3. Kesimpulan 

Kami menantikan pengiriman full paper Anda, Untuk pertanyaan tentang pedoman ini, silakan 
hubungi kontak pendaftaran simposium di wsng.irms@gmail.com 

 
Ucapan Terima Kasih  

Panitia sangat menghargai kontribusi Anda dalam Workshop dan Simposium Nasional 
Geomekanika Ke-5 (WSNG 5). 
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