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ABSTRACT
	Abstract must be written in two version (Eng and Ind) and folowing this format. The abstract consist of background, purpose, method and result of the program. The words are no more than 200 words in Times New Roman (Headings) style with 11 font size, single spacing, italized in a single paragraph.
Keywords: you can list 3-5 keywords seperated with coma. (in Times New Roman (Headings) with 10 font size, single spacing and italized)

ABSTRAK
Abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris dan Indonesia seperti format ini dan berisikan: intisari dari latar belakang kegiatan PKM, tujuan kegiatan, metode pelaksanaan kegiatan, dan hasil kegiatan. Abstract ditulis tidak lebih dari 200 kata dengan Times New Roman  (Headings) ukuran 10, spasi tunggal, cetak miring dan dalam satu paragraf.
Kata Kunci: Maksimum 5 kata kunci, dipisah dengan koma. (Font Times New Roman  [Headings]10 spasi tunggal, dan cetak miring)

PENDAHULUAN
Bagian pendahuluan berisi paparan masalah, tantangan, atau kebutuhan masyarakat (mitra) yang melatarbelakangi atau menginspirasi pelaksanaan kegiatan PKM, tujuan kegiatan PKM, dan hasil kajian pustaka. Seluruh bagian pendahuluan dipaparkan secara terintegrasi dalam bentuk paragraf-paragraf dengan panjang 10–15 %  dari total panjang artikel (Times New Roman  [Headings], 12).
METODE PELAKSANAAN
Bagian metode pelaksanaan berisi paparan tentang tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan masyarakat (mitra). Penulisan berbentuk paragraf dengan panjang 15–20% dari total panjang artikel (Times New Roman  [Headings], 12).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian hasil dan pembahasan berisi paparan hasil kegiatan PKM analisis yang berkaitan dengan tujuan kegiatan. Setiap hasil penelitian harus dibahas. Pembahasan berisi pemaknaan hasil dan pembandingkan dengan teori dan/atau hasil penelitian/ hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat lain yang relevan. Panjang paparan hasil dan pembahasan 40–60% dari total panjang artikel. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan (Times New Roman  [Headings], 12).
Tabel 1....tulis judul tabel...
Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Baris 1
Baris 1
Baris 1
Baris 1
Baris 2
Baris 2
Baris 2
Baris 2
(Tulisan dalam tabel TNR, 10)
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Masukkan  Gambar (jika ada)



Gambar 1...tulis keterangan gambar..


SIMPULAN
Bagian simpulan berisi capaian kegiatan PKM kaitannya dengan tujuan dan target kegiatan berupa intisari hasil pembahasan. Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf   (Times New Roman  [Headings], 12).
UCAPAN TERIMA KASIH (Jika Diperlukan)
Ucapan terima kasih bisa disampaikan kepada yang memberi hibah pengabdian masyarakat (jika pengabdian masyarakat berasal dari dana hibah).

DAFTAR RUJUKAN
Daftar rujukan memuat sumber-sumber berupa buku, artikel-artikel penelitian dalam jurnal atau laporan penelitian/ pengabdian kepada masyarakat  dan disusun secara alfabetis (Times New Roman  [Headings], 12). Perujukan dalam artikel menggunakan aplikasi Mendeley dengan model Chicago Manual of Style (full note) atau Harvard with title.











