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ABSTRAK 

 

Abstrak ditulis sepanjang 150-200 kata. Khusus untuk Abstrak, teks ditulis dengan 

ukuran font 10 pt dan jenis huruf Times New Roman serta jarak antar baris satu spasi. 

Bagian Abstrak harus memuat inti permasalahan yang akan dikemukakan, metode 

pemecahannya, dan hasil-hasil temuan yang diperoleh serta simpulan. Abstrak untuk 

masing-masing bahasa hanya boleh dituliskan dalam satu paragraf saja dengan format 

satu kolom. 

 

Kata Kunci: petunjuk penulisan, jurnal administrasi, template artikel 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The abstrct number of words is 150-200. Special for the abstract section, the font of 

thext should 10 pt and using Times New Roman. The single spacing should be used 

between lines in this article. The abstract should be typed as concise as possible and 

should be composed of: problem statement, method, scientific finding results, and short 

conclusion. The abstract should only be typed in one paragraph and one-column 

format. 
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PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi latar belakang umum, analisis situasi, kajian teori yang 

mendukung artikel, kajian literatur terdahulu (state of the art) sebagai dasar pernyataan 

kebaruan ilmiah dari artikel, pernyataan kebaruan ilmiah, dan permasalahan. Di bagian 

akhir pendahuluan harus dituliskan tujuan kajian artikel tersebut.  

 

METODE  

Metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode 

analisis. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan dituliskan 

di bagian ini. 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dan pembahasannya. Tuliskan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil kegiatan 

yang telah dilakukan dan harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Hasil-hasil 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan temuan harus bisa menjawab permasalahan 

di bagian pendahuluan. 

 

SIMPULAN 

Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menggambarkan jawaban dari 

perasalahan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kesimpulan bukan berisi 

perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan 

seperti yang diharapkan di tujuan. Saran menyajikan hal-hal yang akan dilakukan terkait 

dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Semua rujukan-rujukan yang diacu di dalam teks artikel harus didaftarkan di bagian 

Daftar Pustaka. Daftar Pustaka harus berisi pustaka-pustaka acuan yang berasal dari 

sumber primer. 

 

Contoh penulisan Daftar Pustaka sebagai berikut: 

 

Ginting, Nurjaina. 2005. Teknologi Daur Ulang Limbah Cair. Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press. 

 

Mustika, I Wayan. 2007. Membangkitkan Kembali Tari Bedoyo Tulang Bawang di 

Kota Menggala Lampung. Jurnal Humaniora, 19, 135-142. 
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