PANDUAN PENULISAN NASKAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN DI BULETIN
BAHTERA FPIK
Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, Naskah yang diterima adalah naskah yang belum
pernah dimuat atau tidak sedang dalam proses publikasi dalam jurnal ilmiah nasional maupun
internasional lainnya. Penulis harus mengacu petunjuk penulisan di bawah ini ketika
mempersiapkan naskah.
A. FORMAT
Agar naskah dapat dipublikasikan, penulis diharapkan mengikuti format yang telah
ditentukan. Naskah termasuk Abstrak diketik dua spasi pada kertas HVS ukuran A4 (21 cm x
29.7 cm) dengan margin 4 sisi 2 cm, huruf Times New Roman berukuran 12. Naskah diketik
dengan program Microsoft Word (doc). Struktur naskah memuat Pendahuluan, Bahan dan
Metode, Hasil, Pembahasan dan Daftar Pustaka. Untuk pengabdian ditambahkan sub bab
keberlanjutan program. Total kata dalam naskah maksimum sebanyak 600-700 kata belum
termasuk gambar. Gambar disajikan di bagian akhir naskah pada lembaran terpisah. Gambar
(format JPEG), grafik dan tabel (Microsoft Excel) perlu disertakan dalam fileterpisah untuk
mempermudah proses editing. Naskah berupa soft file dikirimkan ke alamat e-mail buletin
bahtera FPIK.
A.1. Bagian Naskah Penelitian ditulis dalam urutan sebagai berikut:
JUDUL
Nama Peneliti dan anggota (nama lengkap)
Nama penulis korespondensi, cantumkan: nomor telepon , fax , dan E -mail
PENDAHULUAN
BAHAN DAN METODE
HASIL
PEMBAHASAN
SIMPULAN
UCAPAN TERIMA KASIH
DAFTAR PUSTAKA
Gambar
A.2. Bagian Naskah Laporan Pengabdian ditulis dalam urutan sebagai berikut:
JUDUL
Nama Pelaku Pengabdian dan anggota (nama lengkap)
Nama penulis korespondensi, cantumkan: nomor telepon , fax , dan E -mail
LATAR BELAKANG
TUJUAN
WAKTU DAN TEMPAT
PELAKSANA KEGIATAN
PROGRAM YANG DILAKUKKAN

HASIL DAN PEMBAHASAN
SIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA
B. DETAIL URAIAN NASKAH BAGIAN PENELITIAN (Maksimal 600 Kata termasuk
tabel)
B.1. Judul. Judul terdiri dari maksimum 15 kata, tidak termasuk kata sambung. Judul ditulis
dalam bahasa Indonesia.
B.2. Data penulis. Dicantumkan semua penulis dengan nama lengkap (tidak ada singkatan) dan
alamat lengkap penulis.
B.3. Pendahuluan. Tuliskan latar belakang
penelitian/pengabdian lain yang telah dilakukan.

penelitian/pengabdian dan menyebutkan

B.4. Bahan dan Metode. Bagian Metode harus cukup rinci untuk menjawab beberapa atau
semua pertanyaan-pertanyaan berikut: (i) Apakah penelitian bersifat eksperimental atau
eksplorasi?; (ii) Apakah metode yang dijelaskan secara cukup rinci sehingga penelitian ini dapat
direplikasi?; (iii) Jika penelitian menggunakan metode peneliti sebelumnya, jelaskan secara
singkat metode tersebut. Jika membuat modifikasi metode, jelaskan bagian yang dimodifikasi;
(iv) Nama dan jumlah sampel, bila menggunakan sampel milik pihak lain, cantumkan pemilik
sampel; (v) Lokasi penelitian dan tanggal pengambilan sampel, lokasi dan waktu peneltian; (vi)
bila menggunakan sampel Manusia, harus mengikuti kode etik.
B.5. Hasil. Hasil dan Pembahasan harus ditulis secara terpisah. Nyatakan hasil yang diperoleh
berdasarkan metode yang digunakan. Jangan menyantumkan pustaka dalam penulisan hasil.
B.6. Pembahasan. Bahas data hasil penelitian/pengabdian yang dilakukan dengan
membandingkan data dari penelitian/pengabdian lainnya atau sebelumnya. Kemukakan
kesamaan, perbedaan, dan keunikan hasil penelitian. Jelaskan prospek dari hasil penelitian untuk
penelitian berikutnya. Akhiri pembahasan dengan kesimpulan.
B.7. Ucapan terima kasih. Menyantumkan sumber dana (Lembaga, tahun kontrak) dan kepada
siapa hibah dana tersebut diberikan. Nama orang atau pihak yang membantu
penelitian/pengabdian ini.
B.8. Simpulan. Output dan intisari dari kegiatan penelitian dapat di tulis secara singkat dan
padat di bagian akhir artikel
B.9. Daftar Pustaka. Mencakup referensi yang digunakan dalam proses penulisan penelitian.

C. DETAIL URAIAN NASKAH BAGIAN LAPORAN PENGABDIAN (Maksimal 600
Kata termasuk tabel)
C.1. Judul. Judul terdiri dari maksimum 15 kata, tidak termasuk kata sambung. Judul ditulis
dalam bahasa Indonesia.
C.2. Data penulis. Dicantumkan semua penulis dengan nama lengkap (tidak ada singkatan) dan
alamat lengkap penulis.
C.3. Latar belakang. Tuliskan latar belakang penelitian/pengabdian dan menyebutkan
penelitian/pengabdian lain yang telah dilakukan.
C.4. Tujuan. Menjabarkan tentang apa yang hendak dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada
masyarakat ini.
C.5. Waktu dan Tempat. Memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan tempat
dilakasanakannya program pengabdian
C.6. Pelaksana Kegiatan. Memuat tentang siapa sajakan yang terlibat dalam kegiatan
pengabdian, apakah itu dosen, mahasiswa, LSM, Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.
C.7. Program yang dilakukan. Semua kegiatan berupa program yang telah dirancang telah
dilaksanakan agar di tulis secara rinci dan sistematis
C.8. Hasil dan pembahasan. Mencakup hasil yang didapat maupun dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat diuraikan secara terperinci dan sistematis.
C.9. Simpulan. Output dan intisari dari kegiatan pengabdian dapat di tulis secara singkat dan
padat di bagian akhir artikel
C.10. Daftar Pustaka. Mencakup referensi yang digunakan dalam proses penulisan pengabdian.

