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A. SISTEMATIKA PENULISAN 

1. JUDUL ARTIKEL 

Judul  hendaknya  menggambarkan  isi  pokok  tulisan  secara  ringkas  dan  jelas. 

2. ABSTRAK  

Abstrak merupakan intisari seluruh tulisan yang meliputi: latar belakang, tujuan, 

metode, hasil dan kesimpulan, maksimal 500 kata. Ditulis dengan jarak baris 1,0 

spasi. Di bawah abstrakdisertakan 3-5 kata-kata kunci (keywords). 

3. PENDAHULUAN 

Pendahuluan meliputi latar  belakang, rumusan,  tujuan  dari  kegiatan  PKM serta 

manfaat dan potensinya, merujuk dari berbagai sumber pustaka, pandangan singkat 

dari para penulis/peneliti lain yang pernah melakukan pembahasan topik terkait untuk 

menerangkan kemutakhiran dan kreativitas substansi pekerjaan. 

4. METODE  

Secara   umum,   metode   berisi   tentang   bagaimana   survei/observasi/pengukuran 

dilakukan termasuk waktu, lama, dan tempat. Di samping itu juga menjelaskan bahan 

dan  alat  yang  digunakan,  teknik untuk  memperoleh  data/informasi,  serta  cara 

pengolahan  data  dan  analisis  yang  dilakukan. Acuan  (referensi)  harus  

dimunculkan jika metode yang ditawarkan kurang dikenal atau unik. 

5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menjelaskan tentang data yang diperoleh dari survei/observasi/pengukuran 

dan  analisisnya.  Data  dapat dijelaskan dalam  bentuk  tabel dan atau  gambar. 

Interpretasi  dan  ketajaman  analisis  dari  penulis  terhadap  hasil  yang  diperoleh, 

termasuk  pembahasan  tentang  pertanyaan  yang  timbul  dari  hasil  observasi  

sertadugaan  ilmiah  yang  dapat  bermanfaat  untuk kelanjutan  bagi penelitian 

mendatang. Hasil  dan  pembahasan  juga  memuat pemecahan  masalah  yang  

berhasil  dilakukan, perbedaan dan persamaan dari hasil pengamatan terhadap 

informasi yang ditemukan dalam berbagai pustaka (penelitian terdahulu). 

 

 

 



6. KESIMPULAN 

Secara umum kesimpulan menunjukkan jawaban atas tujuan yang telah dikemukakan 

dalam pendahuluan. 

7. DAFTAR PUSTAKA 

Daftar  pustaka  berisi  informasi  tentang  sumber  pustaka  yang  telah  dirujuk  

dalam tulisan. Untuk setiap pustaka yang dirujuk dalam naskah harus muncul dalam 

daftar pustaka.  

 

B. PERSYARATAN PENULISAN 

1. Naskah ditulis minimal 15 – 30 halaman 

2. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

3. Penulisan halaman bagian awal menggunakan angka romawi kecil (i, ii, iii,…) 

sedangkan bagian isi menggunakan angka arab (1, 2, 3,…..) di sebelah kanan atas. 

4. Ditulis mengguanakan font times new roman, ukuran 12, spasi 1,5, menggunakan 

kertas ukuran A4. 

5. Batas penulisan : kiri 4 cm, atas 3 cm, kanan 3 cm, dan bawah 3 cm. 

6. Karya dikumpulkan dalam bentuk softcopy pdf pada saat pendaftaran. 
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