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Abstract [Times New Roman 11 Cetak Tebal dan Miring] 

Abstract ditulis dalam bahasa Inggris yang berisikan isu-isu pokok, target dan luaran, metode 

pelaksanaan, hasil dan simpulan. Abstract ditulis dalam satu alenia, terdiri dari 150- 250 kata. 

(Times New Roman 11, spasi tunggal, dan cetak miring). 
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PENDAHULUAN [Times New Roman 11 

bold] 

Pendahuluan mencakup latar belakang 

atas isu atau menginsirasi/permasalahan serta 

urgensi dan rasionalisasi kegiatan 

pengabdian. Upaya yang akan dilakukan oleh 

pihak lain dan rencana inovasi pemecahan 

masalah dan tujuan kegiatan. Pergunakan 

Tinjauan pustaka yang relevan. [Times New 

Roman, 11, normal]. 

MASALAH, TARGET DAN LUARAN 

Bagian ini berisi kajian maslah, 

persoalan, tantangan, kebutuhan masyarakat 

yang faktual dan aktual serta target dan luaran 

dari kegiatan yang sudah dilaksanakan selama 

pengabdian. [Times New Roman, 11, 

normal]. 

METODE PELAKSANAAN 

Metode pelaksanaan menjelaskan 

rancangan metode kegiatan yang akan 

dilaksanakan , dalam hal ini dapat digunakan 

satu jenis metode atau kombinasi beberapa 

metode. Teknik pengumpulan data, teknik 

analisa data dan lokasi,waktu serta durasi 

kegiatan. [Times New Roman, 11, normal]. 

HASIL PEMBAHASAN 

Bagian ini menyajikan hasil pengabdian. 

yang meliputi luaran/fokus utama kegiatan 

baik langsung atau tidak langsung dengan 

mengaitkan sumber rujukan yang relevan 

Dokumentasi yang relevan dengan 

menyajikan foto, tabel, grafik, bagan atau 

gambar, keunggulan dan kelemahan luaran , 

tingkat kesulitan pelaksanaan kegiatan. 

[Times New Roman, 11, normal]. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan berisi rangkuman tingkat 

ketercapaian target luaran dilapangan, 

ketepatan antara masalah dengan metode 

yang diterapkan, dampak dan manfaat 

kegiatan, rekomendasi untuk kegiatan PkM 

selanjutnya [Times New Roman, 11, normal]. 

 

REFERENSI 

Penulisan naskah dan sitasi yang diacu 

dalam naskah ini disarankan menggunakan 

Harvard Style [Times New Roman, 11, 

normal]. 

  

 


