


PETUNJUK RINGKAS PENULISAN NASKAH ARTIKEL 
 

 
 
 

A.  Format dan Sistematika 

1.   Naskah dikirim ke alamat email cfp.semiloka2017@gmail.com dalam bentuk softcopy 

dengan format sebagai berikut : 

a) Menggunakan aplikasi pengolah kata Microsoft Word atau sejenis, berkas (file) dibuat dengan 
ekstensi .doc  

b) Ukuran kertas A4 (21 cm X 21,7cm) dengan marjin (sembir) halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, 
kanan 2 cm, bawah 2 cm; 

c) Tebal naskah maksimal 25 halaman; 
d) Penulisan naskah disusun dengan jarak spasi 1,15, format satu kolom, kecuali abstrak/abstract, 

daftar  pustaka,  judul  tabel/isi  tabel,  judul  gambar/diagram/grafik/bagan/sketsa  disusun  1 

spasi; 

e) Penulisan judul naskah dan judul bahasan ditulis dengan huruf besar (all capital) dan tebal 
(bold), sedangkan penulisan subjudul ditulis dengan huruf besar pada huruf pertama setiap 
kata,  kecuali  kata  sambung  (dan,  secara,  atau,  dengan,  serta,  tentang,  yang,  dengan, 
terhadap,  sehingga,  karena,  maka),  kata  depan  (di,  ke,  dari,  pada,  kepada,  dalam,  oleh, 
sampai, untuk, demi), dan tebal (bold). 

 

 

2.   Sistematika penulisan naskah sebagai berikut. 

a)   JUDUL (Arial 14). 

b)   Nama Penulis (Times New Roman 11). 

c)    Afiliasi Penulis (Times New Roman 10,5), berisi nama institusi/lembaga/tempat bekerja/studi 

penulis. 

d)   Korespondensi (Times New Roman 10,5), berisi alamat email aktif penulis utama. 

e)   ABSTRACT / ABSTRAK (Times New Roman 12), sedangkan isinya (Times New Roman 10). 

f)    Keywords / Kata kunci (Times New Roman 11), sedangkan isinya (Times New Roman 10). 
Jumlah keywords / kata kunci tiga sampai lima. 

g)   PENDAHULUAN (Times New Roman 12), sedangkan isinya (Times New Roman 11). 

h)   TINJAUAN PUSTAKA (Times New Roman 12), sedangkan isinya (Times New Roman 11). 

i)    METODE (Times New Roman 12), sedangkan isinya (Times New Roman 11). 

j)    HASIL DAN PEMBAHASAN (Times New Roman 12), sedangkan isinya (Times New Roman 11). 

k)   KESIMPULAN (Times New Roman 12), sedangkan isinya (Times New Roman 11). 

l)    SARAN (optional) (Times New Roman 12), sedangkan isinya (Times New Roman 11). 

m)  UCAPAN TERIMA  KASIH  (optional)  (Times  New  Roman 12),  sedangkan  isinya  (Times  New 

Roman 11). 

n)   REFERENSI  (Times  New  Roman  12),  sedangkan  isinya  (Times  New  Roman  11). 

Penulisan referensi menggunakan aturan The American Psicological Association 
(APA). 
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B.  Contoh Penulisan Tabel dan Gambar 

1)   Judul Tabel (Times New Roman 11), sedangkan isi tabel (Times New Roman 10). Tabel ditulis 

secara berkelanjutan, misalnya Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dst. Tabel harus diikuti dengan 

sumber tabel, jika dikutip dari sumber lain, contoh : 

 

Tabel 1 Dana Penunjang APBD Kegiatan PKH  di Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2014 

Tahun 
Dinas Sosial 

(Rp,-) 

Bappeda 

(Rp,-) 

Total Dana 

(Rp,-) 

2010 525.000.000 150.000.000 675.000.000 

2011 525.000.000 75.000.000 600.000.000 

2012 550.000.000 125.000.000 675.000.000 

2013 550.000.000 125.000.000 675.000.000 

Sumber: Data UPPKH Kabupaten Probolinggo (2016:34) 

 

2)   Judul Gambar (Times New Roman 11). Bentuk objek gambar, seperti diagram, grafik, bagan, 

sketsa,  prototipe,  dan database.  Objek ditulis secara berkelanjutan, misalnya  Gambar 1, 

Gambar 2, Gambar 3, dst. Objek harus diikuti dengan sumber objek, jika dikutip dari sumber 

lain, contoh : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1 Logo Program Keluarga Harapan  

Sumber : Data Operator UPPKH Probolinggo (2016:23) 



 

KETIK JUDUL ARTIKEL ANDA [ARIAL 14] 
 

Penulis Pertama
1*

, Penulis Kedua, dst. (Times New Roman 11; 1 spasi) 
1
Afiliasi penulis pertama (Institusi/Universitas/dsb.) 
2
Afiliasi penulis kedua (Institusi/Universitas/dsb.) 

 
*Korespondensi: email penulis pertama (Times New Roman 10; 1 spasi) 

 

 
 
 
 

ABSTRACT (Times New Roman 12) 

Ketik abstrak bahasa Inggris di sini. Isi abstract ditulis dengan font Times New 

Roman 10 (1 spasi). Abstrak terdiri atas: pokok permasalahan, tujuan, metode, hasil, dan 

kesimpulan. Abstrak ditulis dalam bentuk satu paragraf, tanpa acuan (referensi), tanpa 

singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis bukan dalam bentuk matematis, 

pertanyaan, dan dugaan. Abstrak bukan merupakan hasil salin tempel (copy paste) dari 

kalimat yang ada dalam isi naskah. Isi abstrak bahasa Inggris maksimal 250 kata, contoh : 

 

ABSTRACT 

 
This paper examines the real description about the effect of implementation family program expectation since 2007 

until 2014 in Probolinggo District. Poverty data came from Central Bureau of Statistics (data treated from 

Indonesian Socio-Economic Survey 2007) also some statistical report. Qualitative approach used for knowing  is all 

the poor receiving the donation. Analysis shows there are not suitable data because referring to old data from 

Central Bureau of Statistics. Therefore it effects to uneven donation receiver. This paper conclude that donation 

distribution finding many obstacle caused place for distribution of funds located at capital district, so that difficult 

to reach it.  

 

Keywords:  internal marketing, poverty, social welfare (bahasa  Inggris;  3-5 keywords) 
 

 
ABSTRAK (Times New Roman 12) 

Ketik abstrak bahasa Indonesia di sini. Isi asbtrak ditulis dengan font Times New 

Roman 10 (1 spasi). Abstrak terdiri atas: pokok permasalahan, tujuan, metode, hasil, dan 

kesimpulan. Abstrak ditulis dalam bentuk satu paragraf, tanpa acuan (referensi), tanpa 

singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis bukan dalam bentuk matematis, 

pertanyaan, dan dugaan. Abstrak bukan merupakan hasil copy paste dari kalimat yang ada 

dalam isi naskah. Isi abstrak bahasa inggris maksimal 250 kata, contoh : 

 
 

ABSTRAK 

 
Tulisan ini menelaah gambaran riil di lapangan mengenai dampak pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang 

sudah berjalan sejak Tahun 2007 hingga Tahun 2014 di Kabupaten Probolinggo. Data kemiskinan berasal dari 

Badan Pusat Statistik (data diolah dari Survei Sosial Ekonomi Indonesia/ Susenas Tahun 2007) serta beberapa 

laporan  statistik. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui apakah semua warga miskin menerima dana 

bantuan PKH secara tepat sasaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada beberapa ketidakcocokan data karena 

mengacu pada data lama dari BPS. Selain itu karena hal tersebut, ikut berdampak pada penerimaan dana bantuan 

PKH yang tidak merata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyaluran dana bantuan PKH masih banyak 

menemui hambatan di lapangan disebabkan tempat pencairan dana yang bertempat di ibukota kecamatan sehingga 

dijangkau oleh warga miskin yang bertempat tinggal dipelosok desa. 

 

Kata kunci:  pemasaran internal, kemiskinan, kesejahteraan sosial (bahasa  Indonesia;  3-5 kata kunci) 
 

 
 
 



 
 

 

1.   PENDAHULUAN (Times New Roman 12) 

Isi   pendahuluan   mencakup   latar   belakang,   urgensi,   tujuan,   dan   pokok 

permasalahan kajian/penelitian. Isi pendahuluam ditulis dengan font Times New Roman 

11 (1,15 spasi). 
 

 

2.   TINJAUAN PUSTAKA (Times New Roman 12) 

Tinjauan pustaka mencakup teori dan konsep ilmiah yang menjadi sumber acuan 

penulisan kajian/penelitian. Sumber referensi/bacaan harus relevan dengan topik yang 

dikaji/diteliti,  memiliki  state  of  the  art  dan  tahun  referensi  terbaru.  Setiap  sumber 

referensi yang dikutip harus ada di daftar pustaka. Sub-judul tinjauan pustaka ditulis 

dengan font Times New Roman 11,5, dan isinya dengan font Times New Roman 11 (1,15 

spasi). 
 

 

3.   METODE (Times New Roman 12) 

Metode merupakan teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Isi metode 

mencakup sumber data, teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Metode 

mencerminkan cara mengalisis data kajian/penelitian. Dari analisis data ini diperoleh 

hasil  dan  pembahasan  kajian/penelitian.  Isi  metode  ditulis  dengan  font  Times  New 

Roman 11 (1,15 spasi). 

 

4.   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (Times New Roman 12) 

Isi hasil dan pembahasan ditulis dengan font Times New Roman 11 (1,15 spasi). 

Hasil sebaiknya dipisahkan dengan pembahasan. Hasil bukan merupakan data mentah, 

melainkan data yang sudah diolah/dianalisis dengan metode tertentu. Pembahasan adalah 

hasil interpretasi analisis data, jika perlu dikaitkan dengan teori/konsep ilmiah relevan 

dalam tinjauan pustaka. Hasil dan pembahasan harus menjawab rumusan permasalahan 

dan memberikan dampak pengetahuan baru. Isi hasil dan pembahasan dapat berupa 

interpretasi hasil pembahasan, tabel, gambar, diagram, grafik, sketsa, dan sebagainya. 

Judul tabel (Times New Roman 11) dan isi tabel (Times New Roman 10; 1 spasi). 

Judul tabel ditulis di atas tabel dan disusun secara berurutan dalam satu naskah, misalnya 

Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dst.   Apabila tabel dikutip/diambil dari sumber lain, harus 

dicantumkan sumbernya. 

 
 

Tabel 1. Pemakaian Koleksi Berdasarkan Bahasa (Times New Roman 11) 
 

No. Jenis Koleksi Bahasa Jumlah 

1 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 

2 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 

3 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 

4 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 

Sumber : asal sumber (tahun sumber : halaman sumber) 

 

Judul gambar (Times New Roman 10). Gambar ini mencakup foto, diagram, 

grafik, bagan, sketsa, prototipe, dan database. Judul gambar ditulis di bawah  gambar dan 

disusun secara berkelanjutan, misalnya Gambar 1, Gambar 2, Gambar 3, dst. Apabila 

gambar dikutip/diambil dari sumber lain, harus dicantumkan sumbernya. 
 
 



 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Logo Program Keluarga Harapan  

Sumber : asal sumber (tahun sumber : halaman sumber) 
 

 

 

5.   KESIMPULAN (Times New Roman 12) 

Isi   kesimpulan   ditulis   dengan   font   Times   New  Roman  11   (1,15  spasi). 

Kesimpulan merupakan ikhtisar dari hasil pembahasan. Kesimpulan disusun satu 

paragraph tanpa ada teori yang dikutip. 
 
 

 

REFERENSI (Times New Roman 12) 

Mencakup semua sumber referensi/rujukan yang dikutip dalam kajian/penelitian.  

Referensi/rujukan  ditulis  secara  sistematis  (alfabet)  dengan  font Times New Roman 11 

(1,15 spasi). Style penyusunan referensi mengacu format The American Psicological 

Association (APA). Penulisan kutipan dan referensi disarankan menggunakan aplikasi 

otomastis reference manager Mendeley. Referensi primer terdiri atas jurnal, 

prosiding/makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, sedangkan referensi sekunder, 

terdiri atas monograf dan sumber informasi ilmiah terpercaya dari internet. 

 

Contoh: 

 

Bailey, Garrick, et al. 1999. Introduction to Cultural Anthropology. Belmont, CA: Thomson 

Wadsworth. 
 

Suwahyono, Nurasih dkk. 2004. Pedoman Penampilan Majalah Ilmiah Indonesia. Jakarta: 

Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, LIPI. 
 

Widiarti. 2016. Diversitas Genetik Anopheles Balabacensis, Baisas di Berbagai Daerah 

Indonesia   Berdasarkan   Sekuen   Gen   ITS   2   DNA   Ribosom.   Buletin   Penelitian 

Kesehatan, Vol.44, No.1: hlm. 1-12. 

 

 
 

https://www.mendeley.com/

