
PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL SEMINAR  NASIONAL  

ADMINISTRASI BISNIS POLINES 2019 

 

(JUDUL ARTIKEL (12 pt, Times New Roman, capital, center, bold) 

 (satu baris spasi kosong, 12 point font) 

 
Penulis Pertama1), Penulis Kedua

2)
, dan Penulis Ketiga

3)
 (11 pt, bold, centered) 

(satu baris spasi kosong, 11 point font) 

 
1,2,3Departemen, fakultas, institusi [Times New Roman 11] 

Alamat Institusi, Kota, Kode Pos (11 pt) 

E-mail: author@domain.ekstensi (11 pt) 

(satu baris spasi kosong) 
 

ABSTRACT  

(Abstrak dalam Bahasa Inggris, center, Times New Roman, 10 pt, italic, satu spasi,) 

(kosong satu spasi) 

Abstrak dalam paragraf justified, Times New Roman, 10 pt, italic, satu spasi, ditulis 

dalam  bahasa Inggris, satu kolom penuh, maksimum 250 kata, mengandung intisari 

dari seluruh tulisan mengenai pendahuluan, tujuan, metode, dan hasil penelitian secara 

singkat.  

(Kosong satu spasi) 

Keywords : seminar, nasional, diseminasi (maksimal 5 kata kunci, bold, italic) 

(Kosong satu spasi) 

ABSTRAK 

(Abstrak dalam Bahasa Indonesia, center, Times New Roman, 10 pt, italic, satu spasi,) 
(kosong satu spasi)  

Abstrak dalam paragraf justified, Times New Roman, 10 pt, satu spasi, ditulis dalam  

bahasa Indonesia, satu kolom penuh, maksimum 250 kata, mengandung intisari dari 

seluruh tulisan mengenai pendahuluan, tujuan, metode, dan hasil penelitian secara 

singkat.  

(Kosong satu spasi) 

Kata Kunci : seminar, nasional, diseminasi (maksimal 5 kata kunci, bold) 

(Kosong 1.5 spasi) 

 

PENDAHULUAN (Times New Roman, 12pt, bold) 

Makalah ditulis dalam paragraph justified, Times New Roman, 12 pt, 1,5 spasi, 

first line indent 1,5 cm ditulis dalam bahasa Indonesia. Panjang makalah maksimum 15 

halaman pada kertas A4, sudah termasuk tabel, gambar dan daftar pustaka. Margin 

halaman dengan aturan sebagai berikut: 4 cm margin kiri, 3 cm margin kanan, atas dan 

bawah. Format makalah : ABSTRACT, ABSTRAK, PENDAHULUAN, METODE 

PENELITIAN, HASIL DAN PEMBAHASAN, KESIMPULAN, DAFTAR PUSTAKA.



 

Bagian pendahuluan meliputi: latar belakang, rumusan masalah dan tujuan 

penelitian. Penulisan bagian-bagian dari pendahuluan ini tanpa menggunakan 

subbab/subjudul. Sumber acuan yang dicantumkan di awal kalimat ditulis 

menggunakan sistem Nama (tahun), sedangkan bila dicantumkan di akhir kalimat 

menggunakan sistem (Nama, tahun). Kutipan langsung lebih dari 3 baris, ditulis 

menggunakan spasi 1, indentasi kiri-kanan.  

(kosong satu setengah spasi) 

 

METODE PENELITIAN 

........... ............ ................ 

Times New Roman, 12 pt, 1,5 spasi.  

........... ............ ................ 

(kosong satu setengah spasi) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

............. ............ ................ 

A. ... 

B. .... 

1. ... 

2. ...  

 

                                             

Gambar 1. Model Penelitian Empiris (center) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar atau Grafik 

(center) 

 



Tabel 1. ....................... (spasi 1) 

    

    

    

    

    

(kosong satu setengah spasi) 

KESIMPULAN 

Times New Roman, 12 pt, 1,5 spasi 

(kosong satu setengah spasi) 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka ditulis dalam urutan alfabetis, susunannya memuat: nama 

penulis, tahun publikasi, judul paper atau textbook, nama jurnal atau penerbit, 

volume dan nomor jurnal, halaman serta  kota penerbit (untuk texbook). Berikut 

ini beberapa contoh cara penulisan daftar pustaka : 

 

Contoh penulisan daftar pustaka : 

Abbas, G., J. Iqbal, A. Waheed, & M. N. Riaz. 2014. Relationship between 

Transformational Leadership Style and Innovative Work Behavior in Educational 

Institutions. Journal of Behavioural Sciences Vol. 22 (3):16. 

Ghozali, I. 2012. Model Persamaan Struktural: Konsep dan Aplikasi dengan Program 

Amos 22.0 Update Bayesian SEM. Semarang: Badan Penerbit Undip. 

Poerwadarminta, W. J. S. 1991. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 

Shunlong, X., dan Z. Weiming. 2017. The Relationships between Transformational 

Leadership, LMX, and Employee Innovative Behavior. Journal of Applied 

Business and Economics 13 (5):87-96. 

 

 

 

 


