Template Jurnal Pengabdian FT Untidar

Judul Naskah Publikasi Maksimum 12 Kata Menggunakan Bahasa
Indonesia
(Center, Times New Roman 14, maks 16 kata Bahasa Indonesia)
(jarak 1 spasi)
Penulis pertama1, Penulis kedua2, Penulis ketiga3( 11 point)
1,2,,3
Instansi penulis ( 11 point)
Alamat instansi ( 11 point)
e-mail: 1xxxx@xxxx.xxx, 2xxx@xxxx.xxx, 3xxx@xxxx.xxx ( 11 point)
(jarak 1spasi)
Abstrak/Abstract
Abstrak Maksimal 200 kata berbahasa Indonesia/bahasa Inggris dicetak miring dengan
Times New Roman 11 point spasi 1 . Abstrak harus jelas, deskriptif dan harus memberikan
gambaran singkat masalah yang akan diselesaikan Abstrak meliputi alasan pemilihan topik,
metode pengabdian, dan ringkasan hasil. Abstrak harus diakhiri dengan kesimpulan singkat
hasil pengabdian. Margin jurnal hasil pengabdian dengan batas atas 3 cm, batas bawah 3 cm,
batas kiri 3 cm, dan batas kanan 3 cm.
Kata kunci:3-5 kata kunci, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
(Jarak 1 spasi)
1. PENDAHULUAN (11 point)
(jarak 1 spasi)
Pendahuluan menguraikan latar belakang permasalahan yang diselesaikan, isu-isu yang
terkait dengan masalah yang akan diselesaikan, ulasan pentingnya pengabdian dan lokasi
pengabdian, serta tujuan dari hasil pengabdian. (11 point, spasi 1, setiap paragraf menjorok 1
cm)
Semua gambar yang anda masukkan dalam dokumen harus disesuaikan dengan urutan 1
kolom atau ukuran penuh satu kertas, agar memudahkan bagi reviewer untuk mencermati
makna gambar.

Gambar 1. Borobudur (11 point)
2. METODE PENGABDIAN (11 point)
(jarak 1 spasi)
Metode hendaknya memuat tahapan pelaksaan pengabdian masyarakat dan juga memuat
penjelasannya secara detail. (11 point, spasi 1)
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
(jarak 1spasi)
Pembahasan terhadap hasil pengabdian yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian
secara detail. Hasil pengabdian juga dapat ditampilkan dalam grafik, gambar, ataupun tabel.
Metode penyajian grafik, dan tabel, dapat mengikuti format berikut ini.
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Gambar 2. Xxxxxxxxx(11 point)

Tabel 1. Xxxxxxxxxxxxxxx (11 point)
Keterangan Waktu Hasil Kriteria
A
xxxx xxxx
xxxx
B
xxxx xxxx
xxxx
4. SIMPULAN (11 point)
(jarak 1spasi)
Simpulan harus mengindikasi secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan
kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan selanjutnya. (11 point, spasi 1)
Simpulan dapat berupa paragraf maupun berbentuk point-point dengan menggunakan
numbering abjad. (11 point, spasi 1)
5. SARAN (11 point)
(jarak 1spasi)
Saran pada jurnal hasil pengabdian berupa himbauan maupun tata cara yang perlu
dilakukan agar hasil pengabdian jauh lebih baik. (11 point, spasi 1)
UCAPAN TERIMA KASIH (11 point)
(jarak 1spasi)
Penulis mengucapkan terima kasih kepada xxx yang telah memberi dukungan terhadap
keberhasilan pengabdian ini. (11 point, spasi 1)
DAFTAR PUSTAKA (11 point)
(jarak 1spasi)
● Buku dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, judul buku (harus ditulis miring) volume (jika
ada), edisi (jika ada), nama penerbit dan kota penerbit
Castleman, K. R., 2004, Digital Image Processing, Vol. 1, Ed.2, Prentice Hall, New Jersey
● Buku Terjemahan dengan urutan penulisan: Penulis asli (nama depan, tengah. (disingkat),
belakang. (disingkat)), tahun buku terjemahan, judul bukuterjemahan (harus ditulis miring),
volume (jika ada), edisi (jika ada), (diterjemahkan oleh : nama penerjemah), nama penerbit
terjemahan dan kota penerbit terjemahan.
Gonzales, R., P. 2004, Digital Image Processing (Pemrosesan Citra Digital), Vol. 1, Ed.2,
diterjemahkan oleh Handayani, S., Andri Offset, Yogyakarta
●Pustaka dalam bentuk artikel dalam majalah ilmiah:
Urutan penulisan: Penulis, tahun, judul artikel, nama majalah (harus ditulis miring sebagai
singkatan resminya), nomor, volume dan halaman.
Yusoff, M, Rahman, S.,A., Mutalib, S., and Mohammed, A. , 2006, Diagnosing Application
Development for Skin Disease Using Backpropagation Neural Network Technique,
Journal of Information Technology, vol 18, hal 152-159
Pustaka dalam bentuk artikel dalam internet (tidak diperkenankan melakukan sitasi artikel
dari internet yang tidak ada nama penulisnya):
● Artikel majalah ilmiah versi cetakan dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, judul artikel,
nama majalah (harus ditulis miring sebagai singkatan resminya), nomor, volume dan halaman.
Wallace, V. P. , Bamber, J. C. dan Crawford, D. C. 2000. Classification of reflectance spectra
from pigmented skin lesions, a comparison of multivariate discriminate analysis and
artificial neural network. Journal Physical Medical Biology , No.45, Vol.3, 2859-2871
● Artikel majalah ilmiah versi online dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, judul artikel,
nama majalah ((harus ditulis miring sebagai singkatan resminya), nomor, volume, halaman dan
alamat website.
Xavier Pi-Sunyer, F., Becker, C., Bouchard, R.A., Carleton, G. A., Colditz, W., Dietz, J.,
Foreyt, R. Garrison, S., Grundy, B. C., 1998, Clinical Guidlines on the identification,

evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults, Journal of National
Institutes of Health, No.3, Vol.4, 123-130, :http://journals.lww.com/acsmmsse/Abstract/1998/11001/paper_treatment_of_obesity.pdf
● Artikel umum dengan urutan penulisan: Penulis, tahun, judul artikel, alamat website (harus
ditulis miring), diakses tanggal …
Borglet,
C,
2003,
Finding
Asscociation
Rules
with
Apriori
Algorithm,
http://www.fuzzy.cs.uniagdeburgde/~borglet/apriori.pdf, diakses tgl 23 Februari 2007
Daftar Pustaka hanya memuat semua pustaka yang diacu pada naskah tulisan. Pustaka ditulis
berdasarkan urutan abjad penulis. Sistematika penulisan setiap daftar pustaka ditulis dengan
baris pertama rata kiri dan baris ke dua maupun selanjutnya menjorok ke kanan 1 cm dan
diakhiri tanpa tanda titik. (11 point, spasi 1)

