
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Copyright © 2021, Tim Penyusunan Pedoman penulisan Karya  Tulis/Karya 
Ilmiah sebagai panduan dan acuan dalam menyusun Karya Tulis/Karya Ilmiah 
yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional 
Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan. 
 
 
 
 
 
 
Pertama kali diterbitkan dalam Bahasa Indonesia 
 

Oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 
 
 
 
 
 
 
Penulis  
 

Tim Penyusunan Pedoman penulisan Karya  Tulis/Karya Ilmiah sebagai 
panduan dan acuan dalam menyusun Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat 
inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan 
Asisten Pembimbing Kemasyarakatan. 
 
 
 
 
 
 
Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang 
 

Dilarang mengutip atau memperbanyak Sebagian atau seluruh isi buku tanpa 
izin tertulis dari Tim Penyusun Pedoman 
 
 
 
 
 
 
 
DIREKTORAT BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PENGENTASAN ANAK 

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 

2021



KATA PENGANTAR 
 

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh  

Salam sejahtera bagi kita semua, 

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha 

Esa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan petunjuk-Nya 

sehingga Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang 

bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Pembimbing 

Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan 

dapat diselesaikan. 

Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah ini diperuntukkan 

bagi Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing  

Kemasyarakatan  dalam  menyusun Karya Tulis / Karya Ilmiah 

yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional 

Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing 

Kemasyarakatan agar dapat dinilai angka kreditnya. 

Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah ini merupakan 

pelaksanaan amanat Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Peraturan Menteri 
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22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dinamika penegakan hukum yang sangat pesat dan 

tuntutan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pelayanan 

publik di dalam proses penegakan hukum harus diimbangi 

dengan peningkatan kualitas penegak hukum,  tidak terkecuali 

Pembimbing Kemasyarakatan. Oleh karena itu Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM 

berupaya meningkatkan kualitas Pembimbing 

Kemasyarakatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah 

dengan meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas 

Pembimbing Kemasyarakatan melalui perubahan status dari 

jabatan fungsional umum menjadi jabatan fungsional tertentu. 

Perubahan status tersebut ditetapkan melalui Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional 

Pembimbing Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi 

Nomor 23 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Asisten 

Pembimbing Kemasyarakatan. Perubahan ini membawa 

konsekuensi bagi Pejabat Fungsional Pembimbing 

Kemasyarakatan dan Pejabat Fungsional Asisten Pembimbing 
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Kemasyarakatan yakni kewajiban melaksanakan kegiatan 

pengembangan profesi yang salah satunya adalah menyusun 

karya tulis/karya ilmiah. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu 

pedoman untuk menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang 

Bimbingan Kemasyarakatan. Pedoman ini merupakan amanat 

Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 22 Tahun 

2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing 

Kemasyarakatan dan Pasal 37 Ayat (2) Huruf f Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional 

Asisten Pembimbing Kemasyarakatan. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

Maksud penyusunan pedoman ini adalah memberikan 

standar serta menjamin kualitas karya tulis/karya ilmiah 

yang dibuat oleh pejabat fungsional Pembimbing 

Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing 

Kemasyarakatan sebagai bagian dari pembinaan dan 

pengembangan karier kepegawaiannya.  

2. Tujuan 

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah: 
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i. memberikan panduan bagi Pejabat Fungsional 

Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten 

Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyusun karya 

tulis/karya ilmiah bidang Bimbingan Kemasyarakatan; 

dan 

ii. memberikan panduan bagi Tim Penilai Pembimbing 

Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing 

Kemasyarakatan dalam melakukan penilaian karya 

tulis/karya ilmiah bidang Bimbingan Kemasyarakatan. 

 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan 

ini meliputi: 

1. Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah dalam bentuk buku; 

2. Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah dalam bentuk 

makalah; 

3. Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah dalam bentuk artikel 

ilmiah yang dimuat dalam jurnal; 

4. Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah dalam bentuk artikel 

ilmiah yang dimuat dalam majalah/media massa; 

5. Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah dalam bentuk 

naskah; dan 

6. Penyampaian Karya Tulis/Karya Ilmiah. 
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D. Pengertian 

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan ini yang 

dimaksud dengan: 

1. Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah 

jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di 

bidang Bimbingan Kemasyarakatan. 

2. Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan 

adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan 

asistensi Bimbingan Kemasyarakatan. 

3. Bimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten 

Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani klien 

pemasyarakatan, yang meliputi: penelitian 

kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, 

pengawasan, dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. 

4. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut 

Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, 

analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara 

sistematis dan objektif dalam rangka penilaian untuk 

kepentingan Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, 

Pembimbingan Klien, dan Anak. 

5. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan Pembimbing 

Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing 
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Kemasyarakatan dalam membantu klien untuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapinya sehingga klien dapat 

mengatasi permasalahan tersebut dan mencapai 

perubahan hidup ke arah yang lebih baik. 

6. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk 

meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, 

kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. 

7. Pengawasan adalah kegiatan pengamatan dan penilaian 

terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan 

pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 

berdasarkan rekomendasi laporan penelitian 

kemasyarakatan/penetapan/putusan hakim. 

8. Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan untuk 

memberikan saran dan rekomendasi mengenai 

penyelenggaraan pemasyarakatan. 

9. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, 

pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun 

oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten 

Pembimbing Kemasyarakatan baik perorangan atau 

kelompok di bidang Bimbingan Kemasyarakatan. 

10. Kaidah ilmiah adalah aturan baku dan berlaku umum yang 

berkaitan dengan ilmu pengetahuan. 
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11. Karya Tulis/Karya Ilmiah dalam bentuk buku adalah lembar 

kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong. 

12. Karya Tulis/Karya Ilmiah dalam bentuk Makalah adalah 

tulisan ilmiah dengan pembahasan permasalahan tertentu 

berdasarkan hasil kajian teori atau kajian lapangan. 

13. Karya Tulis/Karya Ilmiah dalam bentuk artikel adalah karya 

tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam 

majalah, surat kabar, dan sebagainya; yang diterbitkan 

secara berkala dan diakui oleh Instansi Pembina adalah 

salah satu jenis dari media massa yang terdiri dari 

sekumpulan kertas cetakan yang disatukan, yang dicetak 

dengan menggunakan tinta pada kertas, diterbitkan khusus 

untuk kepentingan internal instansi serta memiliki ISSN 

(International Standard Serial Number/Standar 

Internasional Nomor Majalah). 

14. Majalah ilmiah adalah terbitan berkala yang isinya meliputi 

berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual 

yang patut diketahui pembaca, dan menurut waktu 

penerbitannya dibedakan atas majalah bulanan, tengah 

bulanan, mingguan, dan sebagainya dan menurut 

pengkhususan isinya dibedakan atas majalah berita, 

wanita, remaja, olahraga, sastra, ilmu pengetahuan 

tertentu, dan sebagainya. 
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15. Naskah adalah bentuk tulisan di bidang Bimbingan 

Kemasyarakatan yang formatnya disesuaikan dengan 

tujuan penulisan. 

 

16. Jenis-jenis karya tulis/karya ilmiah terdiri dari : 

a. Karya tulis/karya ilmiah yang merupakan hasil 

penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang 

Bimbingan Kemasyarakatan yang dipublikasikan 

dalam bentuk: 

1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara 

nasional 

2) Majalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang 

bersangkutan. 

b. Karya tulis/karya ilmiah yang merupakan hasil 

penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang 

Bimbingan Kemasyarakatan yang tidak dipublikasikan, 

tetapi didokumentasikan di perpustakaan : 

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan 

secara nasional 

2) Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh 

kementerian yang bersangkutan. 

c. Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan 

ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Bimbingan 

Kemasyarakatan yang dipublikasikan : 
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1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan 

secara nasional 

2) Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh 

kementerian yang bersangkutan. 

 

d. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil 

gagasan sendiri dalam bidang Bimbingan 

Kemasyarakatan yang tidak dipublikasikan tetapi 

didokumentasikan di perpustakaan: 

1) Dalam bentuk buku 

2) Dalam majalah. 

e. Tulisan ilmiah populer di bidang Bimbingan 

Kemasyarakatan yang disebar luaskan melalui media 

massa dalam bentuk naskah. 

f. Prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan 

ilmiah di bidang Bimbingan Kemasyarakatan pada 

pertemuan ilmiah dalam bentuk naskah. 

17. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat 

komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada 

masyarakat luas. 

18. Media Massa Cetak (Printed Media) adalah jenis Media 

Massa yang dicetak dalam lembaran kertas dan diterbitkan 

secara berkala. Media Massa Cetak meliputi Surat Kabar, 

Tabloid, Majalah, dan lain-lain. 
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19. Media Massa Daring (Online Media) adalah jenis Media 

Massa yang dipublikasikan melalui internet. Media Massa 

Daring meliputi Website, Portal Berita, dan lain-lain. 

20. Media Massa yang professional dan kredibel mengacu 

pada ketentuan Dewan Pers, yaitu berbadan hukum 

dengan alamat dan tim redaksi yang jelas. 

21. Lembaga Penerbitan adalah badan usaha penerbitan buku 

yang mempunyai dewan editor, dibentuk berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

difokuskan untuk menjalankan usaha penerbitan. 

22. Buku ilmiah yang dipublikasikan secara nasional adalah 

buku ilmiah yang dikeluarkan oleh suatu badan usaha atau 

lembaga penerbitan, baik di tingkat instansi/unit pemerintah 

atau lembaga penerbitan swasta nasional atau 

internasional yang memiliki fungsi sebagai usaha 

penerbitan, paling kurang 150 (seratus lima puluh) buku 
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BAB II 

PENYUSUNAN KARYA TULIS/KARYA ILMIAH 

 

A. Karya Tulis/Karya Ilmiah Dalam Bentuk Buku 

1. Kerangka 

a. Sampul dan Nama Penulis 

Sampul memberikan kumpulan informasi yang 

terkandung dalam sebuah buku dengan pembagian: 

1) Sampul luar yang umumnya mencakup judul buku, 

nama penulis, dan lembaga penerbitan. Sampul 

luar dapat memberikan informasi sinopsis, baik 

mengenai isi buku maupun daftar riwayat hidup 

singkat penulis. Penempatan halaman judul 

berfungsi pula sebagai sampul utama buku tersebut 

yang dapat terbuat dari berbagai bentuk bahan, 

dengan berbagai variasi peletakan (layout) dan 

estetika halaman sampul; 

2) Sampul dalam yang biasanya lebih terperinci 

dengan mencantumkan apa yang sudah tercantum 

dalam sampul depan dengan ditambahkan 

informasi nama editor/dewan editor, lembaga 

penerbitan, kota penerbitan, tahun penerbitan, 

jumlah halaman, dan informasi lainnya. 
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b. Karya  Cipta 

Halaman ini mengandung informasi mengenai hak 

kepemilikan, baik untuk karya cipta penulisan maupun 

penerbitan buku. Dapat juga ditampilkan petikan 

perundangan yang berhubungan dengan karya cipta 

atau saran bentuk penulisan kutipan/sitasi untuk buku 

yang bersangkutan. Halaman ini juga menampilkan 

nomor International Standard Book Number (ISBN) dan 

apabila ada nomor call number library/International 

Standard Bibliographic Description (ISBD) sesuai 

dengan sistem yang diadopsi oleh badan/Lembaga 

penerbitan yang bersangkutan. Bentuk informasi 

tambahan lainnya adalah kode (barcode) ISBN dan 

informasi teknis yang berkaitan dengan pencetakan 

serta informasi karya cipta yang kadang-kadang 

ditempatkan pada halaman sampul dalam. 

c. Abstrak 

Abstrak harus mencerminkan inti karya tulis /karya 

ilmiah yang berisi tentang masalah, tujuan, metode, 

dan hasil, serta kesimpulan yang disajikan secara 

singkat, padat dan mudah dipahami oleh pembaca. 
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d. Kata Pengantar 

Kata pengantar menguraikan maksud penulisan karya 

tulis/karya ilmiah, temuan, pengamatan/observasi, 

kesulitan sewaktu melakukan penulisan, serta 

ungkapan rasa terima kasih kepada berbagai pihak 

atas terlaksananya penulisan karya tulis/karya ilmiah. 

e. Daftar Isi 

Daftar yang berisi tajuk-tajuk substansi yang akan 

dijabarkan. 

f. Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lambang, Daftar 

Singkatan, dan Daftar Lampiran 

Daftar yang berisi tabel, gambar, lambang, singkatan, 

dan lampiran. 

g. Pendahuluan 

Bagian ini menguraikan penjelasan secara umum dan 

sistematis, meliputi: 

1) Latar Belakang, yang menguraikan tentang: 

a) Pernyataan tentang gejala/fenomena yang 

akan dijadikan karya tulis/karya ilmiah. 

b) Argumentasi tentang pemilihan karya 

tulis/karya ilmiah yang menunjukkan 

permasalahan sebagai perbedaan antara 

konsep atau teori (das sollen) dengan 

kenyataan yang ada (das sein). 
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c) Situasi yang melatarbelakangi penulisan karya 

tulis/karya ilmiah atau masalah dalam penulisan 

karya tulis/karya ilmiah yang dipermasalahkan. 

d) Intisari atau isu/tema sentral karya tulis/karya 

ilmiah. 

2) Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penulisan karya 

tulis/karya ilmiah harus memperhatikan: 

a) Pernyataan yang jelas, tegas, dan konkrit 

mengenai masalah yang akan diangkat dalam 

tulisan. 

b) Relevan dengan waktu. 

c) Berhubungan dengan suatu persoalan teoritis 

atau praktis. 

d) Berorientasi pada teori. 

e) Dinyatakan dalam kalimat tanya atau 

pernyataan yang mengandung masalah. 

3) Tujuan 

Tujuan penyusunan karya tulis/karya ilmiah terkait 

dengan masalah yang akan ditulis dengan merujuk 

pada hasil yang akan dicapai. 

4) Kegunaan/Manfaat 

Bagian ini mengungkapkan secara spesifik 

kegunaan/manfaat yang hendak diperoleh, yang 

terdiri atas: 
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a) Aspek teoritis atau aspek keilmuan dengan 

menyebutkan kegunaan teoritis apa yang dapat 

dicapai dari masalah yang diangkat dalam 

penulisan karya tulis/karya ilmiah. 

b) Aspek praktis atau aspek guna laksana/ 

penerapan dengan menyebutkan kegunaan 

apa yang dapat dicapai dari penerapan 

pengetahuan yang dihasilkan dari penulisan 

karya tulis/karya ilmiah. 

h. Kerangka Pemikiran, Objek dan Metode Penulisan 

1) Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang 

menjelaskan secara garis besar alur logika 

berjalannya sebuah penelitian/pengkajian/survei/ 

evaluasi/tinjauan atau ulasan ilmiah. Kerangka 

pemikiran dibuat berdasarkan rumusan masalah, 

dan merepresentasikan suatu himpunan dari 

beberapa konsep serta hubungan diantara 

konsep-konsep tersebut. 

Bagian ini setidaknya berisi gambar diagram 

kerangka pemikiran dan narasi penjelasan atas 

diagram yang dibuat. 

2) Objek 

Bagian ini mengemukakan dengan tepat dan jelas 

tentang pokok bahasan karya tulis/karya ilmiah 
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serta menunjukkan tempat dan waktu penulisan 

karya tulis/karya ilmiah. 

3) Metode Penulisan 

Bagian ini berisi tentang pemilihan metode 

penulisan dengan memperhatikan variabel yang 

diangkat dalam penulisan karya tulis/karya ilmiah 

dan jenis informasi yang diperlukan, dengan: 

a) Menguraikan struktur penulisan karya 

tulis/karya ilmiah; 

b) Strategi penulisan karya tulis/karya ilmiah 

termasuk di dalamnya teknik pengumpulan data 

dan metode analisis; dan 

c) Menguraikan alasan/argumen dari pemilihan 

metode yang digunakan. 

i. Pembahasan 

Bagian ini memaparkan dan menganalisis data yang 

mencakup uraian dalam pembahasan, yaitu: 

a) Mengungkapkan, menjelaskan dan membahas 

hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi/tinjauan 

atau ulasan ilmiah. 

b) Menganalisis hasil penelitian/ pengkajian/ 

survei/evaluasi/tinjauan atau ulasan ilmiah dengan 

menggunakan pendekatan yang telah ditentukan. 

c) Mengungkapkan temuan yang mengacu pada 

tujuan penulisan karya tulis/karya ilmiah. 
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j. Penutup 

Bab ini menyatakan pemahaman Penulis tentang 

masalah yang diangkat dalam penulisan karya 

tulis/karya ilmiah berupa: 

a) Kesimpulan 

Kesimpulan menyatakan jawaban langsung 

temuan-temuan masalah berdasarkan hasil 

penelitian/pengkajian/survei/evaluasi/tinjauan atau 

ulasan ilmiah. 

b) Saran 

Saran merupakan pernyataan aplikatif tentang apa 

yang perlu ditulis/ diungkap lebih lanjut untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dari bidang ilmu 

yang dikaji, serta saran praktis yang terkait dengan 

pernyataan penerapan ilmu pengetahuan yang 

terkait. 

k. Daftar Pustaka 

Daftar dari seluruh kepustakaan yang digunakan dalam 

penulisan karya tulis/karya ilmiah. 

l. Lampiran (jika diperlukan) 

Lampiran merupakan suatu informasi tambahan di luar 

dari apa yang telah tercantum di dalam isi/badan buku. 

Bagian ini dapat berupa riwayat hidup penulis, atau 

persetujuan komisi etik bagi yang mensyaratkan dan 

lain-lain. 
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2. Teknik Penulisan 

a. Tajuk (Judul Bab) 

1) Tajuk dalam penulisan karya ilmiah Bimbingan 

Kemasyarakatan dalam bentuk buku, terdiri atas: 

a) ABSTRAK 

b) KATA PENGANTAR 

c) SURAT PERNYATAAN 

d) DAFTAR ISI 

e) DAFTAR TABEL 

f) DAFTAR GAMBAR (bila ada) 

g) DAFTAR LAMBANG (bila ada) 

h) DAFTAR SINGKATAN (bila ada) 

i) DAFTAR LAMPIRAN (bila ada) 

j) PENDAHULUAN 

k) KERANGKA PEMIKIRAN, OBJEK DAN 

METODE PENULISAN 

l) PEMBAHASAN 

m) PENUTUP 

n) DAFTAR PUSTAKA 

o) LAMPIRAN (bila ada) 

b. Bahan yang Digunakan 

1) Kertas yang digunakan untuk pengetikan adalah 

HVS putih ukuran A4 (21 x 29, 7 cm) atau 

mengikuti ketentuan dari pihak penerbit buku. 
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2) Sampul (kulit luar) berupa soft cover (tipis) atau 

mengikuti ketentuan dari pihak penerbit buku. 

c. Pengetikan 

1) Tiap tajuk diketik pada halaman baru dengan huruf 

kapital dan tebal (bold) serta di tempatkan di 

tengah. 

2) Penulisan Judul yang dimuat dalam sampul buku 

dan lembar hak cipta, tidak mengikuti ketentuan 

dalam tajuk. 

3) Karya tulis/karya ilmiah dalam bentuk buku paling 

kurang terdiri dari 15.000 (lima belas ribu) kata 

atau lebih kurang 49 (empat puluh sembilan) 

halaman (tidak termasuk halaman judul, ilustrasi, 

dan daftar pustaka). 

4) Pengaturan layout untuk pengetikan naskah 

tulisan karya tulis/karya ilmiah dalam bentuk buku 

adalah: 

a) Pias (marjin) atas 3 cm dari tepi kertas 

b) Pias (marjin) kiri 4 cm dari tepi kertas 

c) Pias ( marjin) bawah 4 cm dari tepi kertas 

d) Pias (marjin) kanan 3 cm dari tepi kertas 

5) Jenis huruf yang digunakan adalah Times New 

Roman dengan ukuran sebagai berikut: 

a) Font 12 untuk isi naskah. 
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b) Font 16 dan tebal untuk judul dalam Bahasa 

Indonesia. 

c) Font 12 dan tebal untuk nama penulis pada 

judul. 

d) Font 14 dan tebal untuk nama lembaga pada 

judul. 

e) Font 10 dan tebal untuk tulisan lain pada judul. 

6) Spasi (Jarak antar Baris) 

a) Jarak antar baris adalah 1 (satu) spasi. 

b) Jarak antara penunjuk bab (misalnya “BAB I”) 

dengan tajuk bab (misalnya 

“PENDAHULUAN”) adalah 2 (dua) spasi. 

c) Jarak antara tajuk bab (judul bab) dengan teks 

pertama isi naskah atau antara tajuk bab 

dengan tajuk subbab adalah 4 (empat) spasi. 

d) Jarak antara tajuk subbab (judul subbab) 

dengan baris pertama teks isi naskah adalah 2 

(dua) spasi. 

e) Tiap alinea teks isi naskah diketik menjorok ke 

dalam (ke kanan) sejauh 5 (lima) ketukan. 

f) Jarak antara baris akhir teks isi subbab dengan 

tajuk subbab berikutnya adalah 2 (dua) spasi. 

g) Jarak antara teks dengan tabel, gambar, grafik, 

atau diagram adalah 2 (dua) spasi. 

h) Jarak antar alinea adalah 1 (satu) spasi. 
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i) Petunjuk bab dan tajuk bab selalu diketik pada 

halaman baru. 

7) Kutipan, Catatan Kaki, dan Catatan Belakang 

a) Kutipan Langsung dan Tidak Langsung 

Kutipan langsung merupakan pernyataan 

yang ditulis dalam susunan kalimat aslinya 

tanpa mengalami perubahan sedikit pun. 

Bahan kutipan harus ditulis apa adanya 

sesuai sumber, termasuk ejaan, tanda baca, 

dan lain-lain. 

Kutipan tidak langsung hanya mengambil 

intisari pendapat yang dikutip. Kutipan tidak 

langsung ditulis menyatu dengan teks yang 

dibuat dan tidak diapit tanda petik.  

 

Cara penulisannya ditentukan sebagai berikut: 

(1). Kutipan yang panjangnya kurang dari 

empat baris dimasukkan ke dalam teks, 

diawali dan diakhiri dengan tanda ("). 

Sumber kutipan ditulis langsung sebelum 

atau sesudah teks kutipan. 

(2). Kutipan yang panjangnya lebih dari empat 

baris ditulis secara terpisah dengan spasi 

rangkap. Penyebutan sumber kutipan 
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dilakukan dengan catatan kaki atau 

disebutkan langsung. 

 

b) Catatan Kaki (footnotes) adalah suatu 

informasi yang merupakan penjelasan tentang 

sesuatu yang dinyatakan dalam teks. Catatan 

kaki harus berada di bawah isi lembar tulisan, 

terdiri atas: 

(1). Ibid; catatan kaki berupa kutipan yang 

berasal dari sumber kutipan pertama 

yang  diikuti dengan kutipan berikutnya 

dari sumber yang sama tanpa diselingi 

dengan sumber kutipan lain. 

(2). Op.Cit; catatan kaki berupa kutipan yang 

berasal dari sumber yang sama dengan 

sumber yang pernah dikutip, tetapi 

penyebutan sumber kutipan telah 

diselingi dengan sumber kutipan lain. 

(3). Loc. Cit; catatan kaki berupa kutipan yang 

menunjukkan pada tempat atau halaman 

yang sama dengan sumber yang pernah 

dikutip tetapi telah diselingi beberapa 

kutipan yang berbeda. 

c) Catatan belakang (endnotes), merupakan 

fungsi penjelas yang diletakkan dalam kata 
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pada suatu tulisan yang berupa nama 

pengarang, tahun terbitan, dan halaman buku 

yang dikutip. 

8) Penomoran Bab, Subbab, dan Paragraf 

a) Penomoran bab menggunakan huruf dan 

angka romawi kapital di tengah halaman 

(misalnya BAB I). 

b) Penomoran subbab menggunakan huruf 

kapital diketik pada pinggir sebelah kiri 

(misalnya A., B., C., dst). 

c) Penomoran anak subbab disesuaikan dengan 

nomor bab menggunakan angka 1., 2., 3., dst. 

d) Penomoran setelah anak subbab dilakukan 

dengan huruf a., b., c., dst. 

e) Penomoran selanjutnya setelah anak subbab 

dilakukan dengan angka 1), 2), 3), dst. 

f) Penomoran selanjutnya dilakukan dengan 

huruf a), b), c),  dst. 

9) Penomoran Halaman 

a) Halaman Bagian Awal 

(1). Penomoran halaman pada bagian awal 

penulisan karya tulis/karya ilmiah, mulai 

dari halaman judul (halaman sesudah 

sampul luar) sampai dengan halaman 
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Daftar Lampiran, menggunakan angka 

romawi kecil (misalnya i, ii, dst). 

(2). Halaman judul tidak diberi nomor urut 

halaman (nomor halaman ini tidak 

diketik), tetapi diperhitungkan sebagai 

nomor urut untuk halaman berikutnya. 

(3). Halaman Abstrak sampai dengan 

halaman Lampiran diberi nomor urut 

halaman dengan angka romawi kecil 

yang merupakan kelanjutan dari halaman 

judul (halaman iii, iv, dst). 

(4). Nomor halaman diketik pada pias 

(marjin) atas sebelah kanan dengan jarak 

3 (tiga) spasi dari pias (marjin) atas (baris 

pertama teks pada halaman itu), dan 

angka terakhir nomor halaman lurus 

dengan pias (marjin) kanan. 

b) Halaman Bagian Inti 

(1). Penomoran halaman mulai dari 

PENDAHULUAN sampai dengan 

PENUTUP menggunakan angka (1, 2, 

dst) dan diletakkan pada pias (marjin) 

kanan dengan jarak 3 (tiga) spasi dari 

pias (marjin) atas (baris pertama teks 

pada halaman itu) serta angka terakhir 
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nomor halaman lurus dengan pias 

(marjin) kanan. 

(2). Untuk tiap-tiap tajuk BAB, mulai dari 

PENDAHULUAN sampai dengan 

PENUTUP nomor halaman diketik pada 

pias (marjin) bawah tepat di tengah-

tengah dengan jarak 3 (tiga) spasi dari 

pias (marjin) bawah. 

c) Halaman Bagian Akhir 

(1). Penomoran halaman pada bagian akhir 

penulisan karya tulis/karya ilmiah, mulai 

dari halaman DAFTAR PUSTAKA 

sampai dengan RIWAYAT HIDUP, 

menggunakan angka yang diketik pada 

pias (marjin) atas sebelah kanan 

dengan jarak 3 (tiga) spasi dari pias 

(marjin) atas (baris pertama teks pada 

halaman itu) lurus dengan pias (marjin) 

kanan (rata kanan). 

(2). Penomoran halaman pada tiap halaman 

yang bertajuk, mulai dari halaman 

DAFTAR PUSTAKA sampai dengan 

RIWAYAT HIDUP, diketik pada pias 

(marjin) bawah persis di tengah-tengah 
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dengan jarak 3 (tiga) spasi dari pias 

(marjin) bawah 

(3). Nomor halaman bagian akhir ini 

merupakan kelanjutan nomor halaman 

bagian inti penulisan karya tulis/karya 

ilmiah 

10) Penulisan Daftar Pustaka 

Ketentuan penulisan daftar pustaka adalah: 

a) Pencantuman daftar pustaka dengan 

pengarang yang sama, cukup menuliskan judul 

buku saja dan diawali dengan tanda 

underscore/garis bawah “_” sebanyak 10 

ketukan. 

b) Penulisan baris ke dua dan seterusnya 

menjorok ke dalam sejauh 10 ketukan. 

Contoh penulisan daftar pustaka pada karya 

tulis/karya ilmiah dalam bentuk buku adalah: 

(1). Pengarang tunggal: 

Goldschmidt, W 1992. The Human Career 

The Self in Symbolic Woorld. 

Cambridge: Black Well. 
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(2). Pengarang bersama: 

Corcoran, K. & Fischer,J. 1987. Measures 

for clinical Prastice: a Source Book. 

NewYork: The Free Press 

(3). Redaksi atau Suntingan: 

Koentjaraningrat (red). 1983. Metode-

metode Penelitian Masyarakat. 

Jakarta: Penerbit PT Gramedia. 

(4). Terjemahan: 

Scott, J.C. 2000. Senjatanya Orang-Orang 

Kalah. Terjemahan A. Rahman 

Zainuddin, Sayogyo dan Mien 

Joehaar. Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia. 

(5). Bab dalam buku: 

Fleishman, I.A. 1973. Twenty Years 

of Consideration and Structure. 

Dalam Fleishman, I.A. & Hunt, J.G. 

(penyunting). "Current Development 

in the study of Leadership" Selected 

Reading, hlm. 1-37. Carbondale: 

Sothern Illinois University Press. 

(6). Jurnal: 

Persoon, G.A. 2002. Isolated Islanders of 

Indigenous People: the Political 
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Discourse and its Effectson Siberut 

(Mentawai Archipelago, West 

Sumatera). Antropologi Indonesia 

68:25-39 Tahun . . . . . Nomor . . . . . 

(Tahun II Nomor 21) 

(7). Rujukan Elektronik: 

Boon, J. (tanpa tahun). Antropolgy of 

Religion. Melalui http:/ 

/www.indiana.edu/wanthro/religion.h

tm (diakses pada tanggal 14 Mei 

2019) 

(8). Daftar pustaka untuk dua judul berbeda 

dengan satu penulis yang sama: 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 

Bunga Rampai Pemasyarakatan, Jakarta 

: Departemen Kehakiman dan HAM RI, 

2002. 

________, Himpunan Peraturan 

Perundang-undangan tentang 

Pemasyarkatan Bidang Pembimbingan, 

Jakarta : Departemen Kehakiman dan 

HAM RI, 2003 

 

 

http://www.indiana.edu/wanthro/religion.htm
http://www.indiana.edu/wanthro/religion.htm
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11) Ketentuan lain-lain 

a) Untuk buku yang dipublikasikan, wajib 

mencantumkan nomor dan barcode ISBN  

pada halaman sampul belakang. 

b) Ketentuan pengetikan di atas dapat 

disesuaikan dengan ketentuan dari penerbit. 

 

B. Karya Tulis/Karya Ilmiah dalam Bentuk Makalah yang 

dimuat dalam Majalah Ilmiah/Jurnal 

1. Kerangka 

a. Judul 

Judul tulisan harus mencerminkan isi karya tulis/karya 

ilmiah yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. 

b. Abstrak 

Abstrak harus mencerminkan inti karya tulis /karya 

ilmiah yang berisi tentang masalah, tujuan, metode, 

dan hasil, serta kesimpulan. 

c. Pendahuluan 

Pendahuluan berisi narasi yang menjelaskan : 

1) Pernyataan tentang gejala/fenomena yang akan 

dijadikan karya ilmiah. 

2) Argumentasi tentang pemilihan karya ilmiah yang 

menunjukkan permasalahan sebagai perbedaan 

antara konsep atau teori (das sollen) dengan 

kenyataan yang ada (das sein). 
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3) Situasi yang melatarbelakangi penulisan makalah 

atau masalah dalam penulisan karya ilmiah yang 

dipermasalahkan. 

4) Intisari atau isu/tema sentral makalah. 

d. Pembahasan/Isi Pokok 

Pembahasan berisi gagasan penulis dalam 

memecahkan masalah yang dikemukakan pada bagian 

pendahuluan. Bagian pembahasan merupakan hasil 

penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi/tinjauan atau 

ulasan ilmiah dari data-data yang telah diperoleh dan 

dibahas secara terperinci dan sistematis. Isi 

pembahasan tidak boleh menyimpang dan harus 

dilandasi teori-teori yang telah dikutip. 

e. Penutup 

Penutup merupakan bagian akhir yang berisi 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyatakan 

jawaban langsung temuan-temuan masalah 

berdasarkan hasil penelitian/ pengkajian/ 

survei/evaluasi/tinjauan atau ulasan ilmiah. 

Saran merupakan pernyataan aplikatif tentang apa 

yang perlu ditulis/ diungkap lebih lanjut untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dari bidang ilmu 

yang dikaji, serta saran praktis yang terkait dengan 

pernyataan penerapan ilmu pengetahuan yang terkait. 
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f. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka merupakan daftar dari seluruh 

kepustakaan yang digunakan dalam penulisan karya 

tulis/karya ilmiah. 

 

2. Teknik Penulisan 

a. Tajuk (Judul Bab) 

1) Tajuk dalam penulisan karya ilmiah Bimbingan 

Kemasyarakatan dalam bentuk makalah, terdiri atas: 

a) ABSTRAK 

b) PENDAHULUAN 

c) PEMBAHASAN/ISI POKOK 

d) PENUTUP 

e) DAFTAR PUSTAKA 

f) LAMPIRAN (bila ada) 

2) Tiap tajuk diketik pada halaman baru dengan huruf 

kapital dan tebal (bold) 

b. Bahan yang  digunakan 

1) Kertas yang digunakan untuk pengetikan adalah 

HVS putih ukuran A4 (21 x 29, 7 cm) atau mengikuti 

ketentuan dari pihak penerbit majalah. 

2) Sampul (kulit luar) berupa soft cover (tipis) atau 

mengikuti ketentuan dari pihak penerbit majalah. 
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c. Pengetikan 

1) Jumlah kata/halaman makalah 

a) Karya tulis/karya ilmiah dalam bentuk makalah 

hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi 

paling kurang terdiri dari 5.000 (lima ribu) kata 

atau lebih kurang 17 (tujuh belas) halaman (tidak 

termasuk daftar pustaka dan lampiran) 

b) Karya tulis/karya ilmiah dalam bentuk makalah 

tinjauan atau ulasan ilmiah yang dipublikasikan 

paling kurang terdiri dari 3.500 (tiga ribu lima 

ratus) kata atau lebih kurang 12 (dua belas) 

halaman (tidak termasuk daftar pustaka) 

c) Karya tulis/karya ilmiah dalam bentuk makalah 

tinjauan atau ulasan ilmiah yang tidak 

dipublikasikan paling kurang terdiri dari 3.000 

(tiga ribu) kata atau lebih kurang 10 (sepuluh) 

halaman (tidak termasuk daftar pustaka) 

2) Pengaturan layout untuk pengetikan naskah tulisan 

karya tulis/karya ilmiah dalam bentuk makalah 

adalah: 

a) Pias (marjin) atas 3 cm dari tepi kertas 

b) Pias (marjin) kiri 4 cm dari tepi kertas 

c) Pias (marjin) bawah 4 cm dari tepi kertas 

d) Pias (marjin) kanan 3 cm dari tepi kertas 
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3) Jenis huruf yang digunakan adalah Times New 

Roman dengan ukuran sebagai berikut: 

a) Font 12 untuk isi naskah 

b) Font 16 dan tebal untuk judul dalam Bahasa 

Indonesia 

c) Font 12 dan tebal untuk nama penulis pada judul 

d) Font 14 dan tebal untuk nama lembaga pada 

judul 

e) Font 10 dan tebal untuk tulisan lain pada judul 

4) Spasi (Jarak antar Baris) 

a) Jarak antar baris adalah 1 (satu) spasi 

b) Jarak antara penunjuk bab (misalnya “BAB I”) 

dengan tajuk bab (misalnya “PENDAHULUAN”) 

adalah 2 (dua) spasi 

c) Jarak antara tajuk bab (judul bab) dengan teks 

pertama isi naskah atau antara tajuk bab dengan 

tajuk subbab adalah 4 (empat) spasi 

d) Jarak antara tajuk subbab (judul subbab) dengan 

baris pertama teks isi naskah adalah 2 (dua) 

spasi 

e) Tiap alinea teks isi naskah diketik menjorok ke 

dalam (ke kanan) sejauh 5 (lima) ketukan 

f) Jarak antara baris akhir teks isi subbab dengan 

tajuk subbab berikutnya adalah 2 (dua) spasi 
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g) Jarak antara teks dengan tabel, gambar, grafik, 

atau diagram adalah 2 (dua) spasi 

h) Jarak antar alinea adalah 1 (satu) spasi 

i) Petunjuk bab dan tajuk bab selalu diketik pada 

halaman baru 

5) Kutipan, Catatan Kaki, dan Catatan Belakang 

a) Kutipan Langsung dan Tidak Langsung 

Kutipan langsung merupakan pernyataan yang 

ditulis dalam susunan kalimat aslinya tanpa 

mengalami perubahan sedikit pun. Bahan 

kutipan harus ditulis apa adanya sesuai sumber, 

termasuk ejaan, tanda baca, dan lain-lain. 

Kutipan tidak langsung hanya mengambil intisari 

pendapat yang dikutip. Kutipan tidak langsung 

ditulis menyatu dengan teks yang dibuat dan 

tidak diapit tanda petik. 

Cara penulisannya ditentukan sebagai berikut: 

(1). Kutipan yang panjangnya kurang dari empat 

baris dimasukkan ke dalam teks, diawali 

dan diakhiri dengan tanda ("). Sumber 

kutipan ditulis langsung sebelum atau 

sesudah teks kutipan 

(2). Kutipan yang panjangnya lebih dari empat 

baris ditulis secara terpisah dengan spasi 

rangkap. Penyebutan sumber kutipan 
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dilakukan dengan catatan kaki atau 

disebutkan langsung 

b) Catatan kaki (footnotes) adalah suatu informasi 

yang merupakan penjelasan tentang sesuatu 

yang dinyatakan dalam teks. Catatan kaki harus 

berada di bawah isi lembar tulisan, terdiri atas: 

(1). Ibid; catatan kaki berupa kutipan yang 

berasal dari sumber kutipan pertama yang 

diikuti dengan kutipan berikutnya dari 

sumber yang sama tanpa diselingi dengan 

sumber kutipan lain 

(2). Op.Cit; catatan kaki berupa kutipan yang 

berasal dari sumber yang sama dengan 

sumber yang pernah dikutip, tetapi 

penyebutan sumber kutipan telah diselingi 

dengan sumber kutipan lain 

(3). Loc. Cit; catatan kaki berupa kutipan yang 

menunjukkan pada tempat atau halaman 

yang sama dengan sumber yang pernah 

dikutip tetapi telah diselingi beberapa 

kutipan yang berbeda 

c) Catatan belakang (endnotes), merupakan fungsi 

penjelas yang diletakkan dalam kata pada suatu 

tulisan yang berupa nama pengarang, tahun 

terbitan, dan halaman buku yang dikutip 
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6) Penomoran Bab, Subbab, dan Paragraf 

a) Penomoran bab menggunakan huruf dan angka 

romawi kapital di tengah halaman (misalnya BAB 

I) 

b) Penomoran subbab menggunakan huruf kapital 

diketik pada pinggir sebelah kiri (misalnya A., B., 

C., dst) 

c) Penomoran anak subbab disesuaikan dengan 

nomor bab menggunakan angka 1., 2., 3., dst. 

d) Penomoran setelah anak subbab dilakukan 

dengan huruf a., b., c., dst. 

e) Penomoran selanjutnya setelah anak subbab 

dilakukan dengan angka 1), 2), 3), dst 

f) Penomoran selanjutnya dilakukan dengan huruf 

a), b), c),  dst 

7) Penomoran Halaman 

a) Halaman Bagian Awal 

(1). Penomoran halaman pada bagian awal 

penulisan karya tulis/karya ilmiah, mulai dari 

halaman judul (halaman sesudah sampul 

luar) sampai dengan halaman Daftar 

Lampiran, menggunakan angka romawi 

kecil (misalnya i, ii, dst). 

(2). Halaman judul tidak diberi nomor urut 

halaman (nomor halaman ini tidak diketik), 
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tetapi diperhitungkan sebagai nomor urut 

untuk halaman berikutnya 

(3). Halaman Abstrak sampai dengan halaman 

Lampiran diberi nomor urut halaman 

dengan angka romawi kecil yang 

merupakan kelanjutan dari halaman judul 

(halaman iii, iv, dst) 

(4). Nomor halaman diketik pada pias (marjin) 

atas sebelah kanan dengan jarak 3 (tiga) 

spasi dari pias (marjin) atas (baris pertama 

teks pada halaman itu), dan angka terakhir 

nomor halaman lurus dengan pias (marjin) 

kanan 

b) Halaman Bagian Inti 

(1). Penomoran halaman mulai dari 

PENDAHULUAN sampai dengan 

PENUTUP menggunakan angka (1, 2, dst) 

dan diletakkan pada pias (marjin) kanan 

dengan jarak 3 (tiga) spasi dari pias 

(marjin) atas (baris pertama teks pada 

halaman itu) serta angka terakhir nomor 

halaman lurus dengan pias (marjin) kanan 

(2). Untuk tiap-tiap tajuk BAB, mulai dari 

PENDAHULUAN sampai dengan 

PENUTUP nomor halaman diketik pada 
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pias (marjin) bawah tepat di tengah-tengah 

dengan jarak 3 (tiga) spasi dari pias 

(marjin) bawah 

c) Halaman Bagian Akhir 

(1). Penomoran halaman pada bagian akhir 

penulisan karya tulis/karya ilmiah, mulai 

dari halaman DAFTAR PUSTAKA sampai 

dengan LAMPIRAN, menggunakan angka 

yang diketik pada pias (marjin) atas 

sebelah kanan dengan jarak 3 (tiga) spasi 

dari pias (marjin) atas (baris pertama teks 

pada halaman itu) lurus dengan pias 

(marjin) kanan (rata kanan) 

(2). Penomoran halaman pada tiap halaman 

yang bertajuk, mulai dari halaman DAFTAR 

PUSTAKA sampai dengan LAMPIRAN, 

diketik pada pias (marjin) bawah persis di 

tengah-tengah dengan jarak 3 (tiga) spasi 

dari pias (marjin) bawah 

(3). Nomor halaman bagian akhir ini 

merupakan kelanjutan nomor halaman 

bagian inti penulisan karya tulis/karya 

ilmiah 
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8) Penulisan Daftar Pustaka 

Ketentuan penulisan daftar pustaka adalah: 

a) Pencantuman daftar pustaka dengan pengarang 

yang sama, cukup menuliskan judul buku saja 

dan diawali dengan tanda underscore/garis 

bawah “_” sebanyak 10 ketukan 

b) Penulisan baris ke dua dan seterusnya menjorok 

ke dalam sejauh 10 ketukan 

Contoh penulisan daftar pustaka pada karya 

tulis/karya ilmiah dalam bentuk makalah adalah: 

(1). Pengarang tunggal: 

Goldschmidt, W 1992. The Human Career 

The Self in Symbolic Woorld. 

Cambridge: Black Well. 

(2). Pengarang bersama: 

Corcoran, K. & Fischer,J. 1987. Measures 

for clinical Prastice: a Source Book. 

NewYork: The Free Press 

(3). Redaksi atau Suntingan: 

Koentjaraningrat (red). 1983. Metode-

metode Penelitian Masyarakat. 

Jakarta: Penerbit PT Gramedia 
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(4). Terjemahan: 

Scott, J.C. 2000. Senjatanya Orang-Orang 

Kalah. Terjemahan A. Rahman 

Zainuddin, Sayogyo dn Mien 

Joehaar. Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia 

(5). Bab dalam buku: 

Fleishman, I.A. 1973. Twenty Years of 

Consideration and Structure. Dalam 

Fleishman, I.A. & Hunt, J.G. 

(penyunting). "Current Development 

in the study of Leadership" Selected 

Reading, hlm. 1-37. Carbondale: 

Sothern Illinois University Press 

(6). Jurnal: 

Persoon, G.A. 2002. Isolated Islanders of 

Indigenous People: the Political 

Discourse and its Effectson Siberut 

(Mentawai Archipelago, West 

Sumatera). Antropologi Indonesia 

68:25-39 Tahun . . . . . Nomor . . . . . 

(Tahun II Nomor 21) 

(7). Rujukan Elektronik: 

Boon, J. (tanpa tahun). Antropolgy of 

Religion. Melalui http:/ 
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/www.indiana.edu/wanthro/religion.h

tm (diakses pada tanggal 14 Mei 

2019) 

(8). Daftar pustaka untuk dua judul berbeda 

dengan satu penulis yang sama: 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 

Bunga Rampai Pemasyarakatan, 

Jakarta : Departemen Kehakiman 

dan HAM RI, 2002. 

_________, Himpunan Peraturan 

Perundang-undangan tentang 

Pemasyarkatan Bidang 

Pembimbingan, Jakarta : 

Departemen Kehakiman dan HAM 

RI, 2003 

9) Ketentuan lain-lain 

a) Untuk makalah yang dimuat dalam majalah 

dipublikasikan, wajib mencantumkan nomor dan 

barcode ISSN pada halaman sampul belakang. 

b) Ketentuan pengetikan di atas dapat disesuaikan 

dengan ketentuan dari penerbit. 

 

 

http://www.indiana.edu/wanthro/religion.htm
http://www.indiana.edu/wanthro/religion.htm
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C. Karya Tulis/Karya Ilmiah dalam Bentuk Makalah yang 

Disampaikan pada Pertemuan Ilmiah 

Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan 

sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan 

berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya 

Tulis/Karya Ilmiah dalam Bentuk Makalah disampaikan atau di 

presentasikan dalam sebuah pertemuan ilmiah seperti 

Seminar, Simposium, Diskusi Panel, Konferensi, 

Lokakarya/Workshop, dan pertemuan ilmiah lainnya.  

1. Kerangka 

a. Judul 

Judul tulisan harus mencerminkan isi karya tulis/karya 

ilmiah yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. 

b. Abstrak 

Abstrak harus mencerminkan inti karya tulis /karya 

ilmiah yang berisi tentang masalah, tujuan, metode, 

dan hasil, serta kesimpulan. 

c. Pendahuluan 

Pendahuluan berisi narasi yang menjelaskan : 

1) Pernyataan tentang gejala/fenomena yang akan 

dijadikan karya ilmiah. 

2) Argumentasi tentang pemilihan karya ilmiah yang 

menunjukkan permasalahan sebagai perbedaan 

antara konsep atau teori (das sollen) dengan 

kenyataan yang ada (das sein). 
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3) Situasi yang melatarbelakangi penulisan makalah 

atau masalah dalam penulisan karya ilmiah yang 

dipermasalahkan. 

4) Intisari atau isu/tema sentral makalah 

d. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penulisan karya tulis/karya 

ilmiah harus memperhatikan: 

a) Pernyataan yang jelas, tegas, dan konkrit mengenai 

masalah yang akan diangkat dalam tulisan 

b) Relevan dengan waktu 

c) Berhubungan dengan suatu persoalan teoritis atau 

praktis 

d) Berorientasi pada teori 

Dinyatakan dalam kalimat tanya atau pernyataan yang 

mengandung masalah. 

e. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan penyusunan karya tulis/karya ilmiah terkait 

dengan masalah yang akan ditulis dengan merujuk 

pada hasil yang akan dicapai. 

Manfaat penyusunan karya tulis/karya ilmiah 

mengungkapkan secara spesifik kegunaan yang 

hendak diperoleh, terdiri atas: 

a) Aspek teoritis atau aspek keilmuan dengan 

menyebutkan kegunaan teoritis apa yang dapat 
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dicapai dari masalah yang diangkat dalam 

penulisan karya tulis/karya ilmiah 

b) Aspek praktis atau aspek guna laksana/ penerapan 

dengan menyebutkan kegunaan apa yang dapat 

dicapai dari penerapan pengetahuan yang 

dihasilkan dari penulisan karya tulis/karya ilmiah 

f. Pembahasan 

Pembahasan berisi gagasan penulis dalam 

memecahkan masalah yang dikemukakan pada bagian 

pendahuluan. Bagian pembahasan merupakan hasil 

penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi/tinjauan atau 

ulasan ilmiah dari data-data yang telah diperoleh dan 

dibahas secara terperinci dan sistematis. Isi 

pembahasan tidak boleh menyimpang dan harus 

dilandasi teori-teori yang telah dikutip. 

g. Penutup 

Penutup merupakan bagian akhir yang berisi 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyatakan 

jawaban langsung temuan-temuan masalah 

berdasarkan hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ 

evaluasi/tinjauan atau ulasan ilmiah. 

Saran merupakan pernyataan aplikatif tentang apa 

yang perlu ditulis/ diungkap lebih lanjut untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dari bidang ilmu 
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yang dikaji, serta saran praktis yang terkait dengan 

pernyataan penerapan ilmu pengetahuan yang terkait. 

h. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka merupakan daftar dari seluruh 

kepustakaan yang digunakan dalam penulisan karya 

tulis/karya ilmiah. 

i. Biodata/Curriculum Vitae Penulis 

Biodata/Curriculum Vitae berisi nama penulis, tanggal 

lahir, pendidikan terakhir dan riwayat pekerjaan penulis. 

 

2. Teknik Penulisan 

a) Tajuk (Judul Bab) 

1) Tajuk dalam penulisan karya ilmiah Bimbingan 

Kemasyarakatan dalam bentuk makalah, terdiri 

atas: 

a) ABSTRAK 

b) PENDAHULUAN 

c) PERUMUSAN MASALAH 

d) TUJUAN DAN MANFAAT 

e) PEMBAHASAN 

f) PENUTUP 

g) DAFTAR PUSTAKA 

h) LAMPIRAN (bila ada) 

i) BIODATA/CURRICULUM VITAE 
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2) Tiap tajuk diketik pada halaman baru dengan huruf 

kapital dan tebal (bold). 

b) Bahan yang  digunakan 

1) Kertas yang digunakan untuk pengetikan adalah 

HVS putih ukuran A4 (21 x 29, 7 cm) atau mengikuti 

ketentuan dari pihak penerbit majalah. 

2) Sampul (kulit luar) berupa soft cover (tipis) atau 

mengikuti ketentuan dari pihak penerbit majalah. 

c) Pengetikan 

1) Jumlah kata/halaman makalah 

Karya tulis/karya ilmiah dalam bentuk makalah 

yang disampaikan pada  pertemuan ilmiah paling 

kurang terdiri dari 3.000 (tiga ribu) kata atau lebih 

kurang 10 (sepuluh) halaman (tidak termasuk daftar 

pustaka dan lampiran). 

2) Pengaturan layout untuk pengetikan naskah tulisan 

karya tulis/karya ilmiah dalam bentuk makalah 

adalah: 

a) Pias (marjin) atas 3 cm dari tepi kertas 

b) Pias (marjin) kiri 4 cm dari tepi kertas 

c) Pias (marjin) bawah 4 cm dari tepi kertas 

d) Pias (marjin) kanan 3 cm dari tepi kertas 

3) Jenis huruf yang digunakan adalah Times New 

Roman dengan ukuran sebagai berikut: 

a) Font 12 untuk isi naskah 
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b) Font 16 dan tebal untuk judul dalam Bahasa 

Indonesia 

c) Font 12 dan tebal untuk nama penulis pada 

judul 

d) Font 14 dan tebal untuk nama lembaga pada 

judul 

e) Font 10 dan tebal untuk tulisan lain pada judul 

4) Spasi (Jarak antar Baris) 

a) Jarak antar baris adalah 1 (satu) spasi 

b) Jarak antara penunjuk bab (misalnya “BAB I”) 

dengan tajuk bab (misalnya “PENDAHULUAN”) 

adalah 2 (dua) spasi 

c) Jarak antara tajuk bab (judul bab) dengan teks 

pertama isi naskah atau antara tajuk bab 

dengan tajuk subbab adalah 4 (empat) spasi 

d) Jarak antara tajuk subbab (judul subbab) 

dengan baris pertama teks isi naskah adalah 2 

(dua) spasi 

e) Tiap alinea teks isi naskah diketik menjorok ke 

dalam (ke kanan) sejauh 5 (lima) ketukan 

f) Jarak antara baris akhir teks isi subbab dengan 

tajuk subbab berikutnya adalah 2 (dua) spasi 

g) Jarak antara teks dengan tabel, gambar, grafik, 

atau diagram adalah 2 (dua) spasi 

h) Jarak antar alinea adalah 1 (satu) spasi 
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i) Petunjuk bab dan tajuk bab selalu diketik pada 

halaman baru 

5) Kutipan, Catatan Kaki, dan Catatan Belakang 

a) Kutipan Langsung dan Tidak Langsung 

Kutipan langsung merupakan pernyataan yang 

ditulis dalam susunan kalimat aslinya tanpa 

mengalami perubahan sedikit pun. Bahan 

kutipan harus ditulis apa adanya sesuai sumber, 

termasuk ejaan, tanda baca, dan lain-lain. 

Kutipan tidak langsung hanya mengambil 

intisari pendapat yang dikutip. Kutipan tidak 

langsung ditulis menyatu dengan teks yang 

dibuat dan tidak diapit tanda petik. 

Cara penulisannya ditentukan sebagai berikut: 

(1). Kutipan yang panjangnya kurang dari 

empat baris dimasukkan ke dalam teks, 

diawali dan diakhiri dengan tanda ("). 

Sumber kutipan ditulis langsung sebelum 

atau sesudah teks kutipan 

(2). Kutipan yang panjangnya lebih dari empat 

baris ditulis secara terpisah dengan spasi 

rangkap. Penyebutan sumber kutipan 

dilakukan dengan catatan kaki atau 

disebutkan langsung 
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b) Catatan kaki (footnotes) adalah suatu informasi 

yang merupakan penjelasan tentang sesuatu 

yang dinyatakan dalam teks. Catatan kaki harus 

berada di bawah isi lembar tulisan, terdiri atas: 

(1). Ibid; catatan kaki berupa kutipan yang 

berasal dari sumber kutipan pertama yang 

diikuti dengan kutipan berikutnya dari 

sumber yang sama tanpa diselingi dengan 

sumber kutipan lain. 

(2). Op.Cit; catatan kaki berupa kutipan yang 

berasal dari sumber yang sama dengan 

sumber yang pernah dikutip, tetapi 

penyebutan sumber kutipan telah diselingi 

dengan sumber kutipan lain. 

(3). Loc. Cit; catatan kaki berupa kutipan yang 

menunjukkan pada tempat atau halaman 

yang sama dengan sumber yang pernah 

dikutip tetapi telah diselingi beberapa 

kutipan yang berbeda. 

c) Catatan belakang (endnotes), merupakan 

fungsi penjelas yang diletakkan dalam kata 

pada suatu tulisan yang berupa nama 

pengarang, tahun terbitan, dan halaman buku 

yang dikutip. 
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6) Penomoran Bab, Subbab, dan Paragraf 

a) Penomoran bab menggunakan huruf dan angka 

romawi kapital di tengah halaman (misalnya 

BAB I) 

b) Penomoran subbab menggunakan huruf kapital 

diketik pada pinggir sebelah kiri (misalnya A., 

B., C., dst). 

c) Penomoran anak subbab disesuaikan dengan 

nomor bab menggunakan angka 1., 2., 3., dst. 

d) Penomoran setelah anak subbab dilakukan 

dengan huruf a., b., c., dst. 

e) Penomoran selanjutnya setelah anak subbab 

dilakukan dengan angka 1), 2), 3), dst. 

f) Penomoran selanjutnya dilakukan dengan huruf 

a), b), c),  dst. 

7) Penomoran Halaman 

a) Halaman Bagian Awal 

(1). Penomoran halaman pada bagian awal 

penulisan karya tulis/karya ilmiah, mulai 

dari halaman judul (halaman sesudah 

sampul luar) sampai dengan halaman 

Daftar Lampiran, menggunakan angka 

romawi kecil (misalnya i, ii, dst). 

(2). Halaman judul tidak diberi nomor urut 

halaman (nomor halaman ini tidak diketik), 
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tetapi diperhitungkan sebagai nomor urut 

untuk halaman berikutnya. 

(3). Halaman Abstrak sampai dengan halaman 

Lampiran diberi nomor urut halaman 

dengan angka romawi kecil yang 

merupakan kelanjutan dari halaman judul 

(halaman iii, iv, dst). 

(4). Nomor halaman diketik pada pias (marjin) 

atas sebelah kanan dengan jarak 3 (tiga) 

spasi dari pias (marjin) atas (baris pertama 

teks pada halaman itu), dan angka terakhir 

nomor halaman lurus dengan pias (marjin) 

kanan. 

b) Halaman Bagian Inti 

(1). Penomoran halaman mulai dari 

PENDAHULUAN sampai dengan 

PENUTUP menggunakan angka (1, 2, 

dst) dan diletakkan pada pias (marjin) 

kanan dengan jarak 3 (tiga) spasi dari pias 

(marjin) atas (baris pertama teks pada 

halaman itu) serta angka terakhir nomor 

halaman lurus dengan pias (marjin) 

kanan. 

(2). Untuk tiap-tiap tajuk BAB, mulai dari 

PENDAHULUAN sampai dengan 
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PENUTUP nomor halaman diketik pada 

pias (marjin) bawah tepat di tengah-

tengah dengan jarak 3 (tiga) spasi dari 

pias (marjin) bawah. 

c) Halaman Bagian Akhir 

(1). Penomoran halaman pada bagian akhir 

penulisan karya tulis/karya ilmiah, mulai 

dari halaman DAFTAR PUSTAKA sampai 

dengan LAMPIRAN, menggunakan angka 

yang diketik pada pias (marjin) atas 

sebelah kanan dengan jarak 3 (tiga) spasi 

dari pias (marjin) atas (baris pertama teks 

pada halaman itu) lurus dengan pias 

(marjin) kanan (rata kanan). 

(2). Penomoran halaman pada tiap halaman 

yang bertajuk, mulai dari halaman 

DAFTAR PUSTAKA sampai dengan 

LAMPIRAN, diketik pada pias (marjin) 

bawah persis di tengah-tengah dengan 

jarak 3 (tiga) spasi dari pias (marjin) 

bawah. 

(3). Nomor halaman bagian akhir ini 

merupakan kelanjutan nomor halaman 

bagian inti penulisan karya tulis/karya 

ilmiah. 
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8) Penulisan Daftar Pustaka 

Ketentuan penulisan daftar pustaka adalah: 

a) Pencantuman daftar pustaka dengan 

pengarang yang sama, cukup menuliskan judul 

buku saja dan diawali dengan tanda 

underscore/garis bawah “_” sebanyak 10 

ketukan. 

b) Penulisan baris ke dua dan seterusnya 

menjorok ke dalam sejauh 10 ketukan 

Contoh penulisan daftar pustaka pada karya 

tulis/karya ilmiah dalam bentuk makalah adalah: 

(1). Pengarang tunggal: 

Goldschmidt, W 1992. The Human Career 

The Self in Symbolic Woorld. 

Cambridge: Black Well. 

(2). Pengarang bersama: 

Corcoran, K. & Fischer,J. 1987. Measures for 

clinical Prastice: a Source Book. 

NewYork: The Free Press 

(3). Redaksi atau Suntingan: 

Koentjaraningrat (red). 1983. Metode-metode 

Penelitian Masyarakat. Jakarta: 

Penerbit PT Gramedia. 
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(4). Terjemahan: 

Scott, J.C. 2000. Senjatanya Orang-Orang 

Kalah. Terjemahan A. Rahman 

Zainuddin, Sayogyo dn Mien Joehaar. 

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 

(5). Bab dalam buku: 

Fleishman, I.A. 1973. Twenty Years of 

Consideration and Structure. Dalam 

Fleishman, I.A. & Hunt, J.G. 

(penyunting). "Current Development in 

the study of Leadership" Selected 

Reading, hlm. 1-37. Carbondale: 

Sothern Illinois University Press. 

(6). Jurnal 

Persoon, G.A. 2002. Isolated Islanders of 

Indigenous People: the Political 

Discourse and its Effectson Siberut 

(Mentawai Archipelago, West 

Sumatera). Antropologi Indonesia 

68:25-39 Tahun . . . . . Nomor . . . . . 

(Tahun II Nomor 21) 

(7). Rujukan Elektronik: 

Boon, J. (tanpa tahun). Antropolgy of Religion. 

Melalui http:/ 
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/www.indiana.edu/wanthro/religion.ht

m (diakses pada tanggal 14 Mei 2019) 

(8). Daftar pustaka untuk dua judul berbeda 

dengan satu penulis yang sama: 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Bunga 

Rampai Pemasyarakatan, Jakarta : 

Departemen Kehakiman dan HAM 

RI, 2002. 

_________, Himpunan Peraturan 

Perundang-undangan tentang 

Pemasyarkatan Bidang 

Pembimbingan, Jakarta : 

Departemen Kehakiman dan HAM 

RI, 2003. 
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D. Karya Tulis/Karya Ilmiah dalam Bentuk Artikel 

Langkah-langkah menulis karya tulis/karya ilmiah 

yang dimuat dalam majalah atau media massa adalah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan tema yang spesifik yang dapat menarik minat 

pembaca. 

2. Menetapkan tujuan penulisan. 

3. Merumuskan ide pokok atau masalah. 

4. Mengembangkan tema dan pembahasan sesuai dengan 

jenis artikel. 

5. Menyusun kesimpulan 

Ketentuan mengenai format penulisan artikel ilmiah 

disesuaikan dengan kebutuhan dan mengikuti ketentuan 

yang ditetapkan oleh jurnal yang memuat artikel tersebut.  
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BAB III 

PENUTUP 

 

Pedoman penyusunan karya tulis/karya ilmiah Pembimbing 

Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan ini 

dibuat untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi pejabat 

fungsional pembimbing kemasyarakatan dan pejabat fungsional 

asisten pembimbing kemasyarakatan agar dapat dilaksanakan 

dengan penuh rasa tanggung jawab. 

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 

dengan ketentuan seluruh karya tulis/karya ilmiah Pembimbing 

Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan yang 

telah dihasilkan sebelum ditetapkannya pedoman ini tetap dapat 

dinilai dan diberikan angka kredit sepanjang sesuai dengan 

standar dan atau ketentuan yang telah mengatur tentang karya 

tulis/karya ilmiah secara umum serta mengikuti tata naskah dinas 

di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
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