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● Seluruh abstrak harus dikirimkan dalam Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Inggris.

● Naskah lengkap seluruhnya ditulis menggunakan

Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.

BAHASA KARYA ILMIAH

● Abstrak dikirimkan paling lambat 10 Mei 2021.

● Naskah lengkap dikirimkan paling lambat 31 Mei 2021.

● Power point presentasi paling lambat 14 Juni 2021.

● Setiap peserta dapat mengikuti lebih dari satu presentasi, 

jumlah abstrak yang dikirimkan sesuai dengan jumlah

presentasi.

● Karya ilmiah yang sudah pernah dipublikasikan / 

dipresentasikan tidak dapat digunakan.

● Karya ilmiah dikirimkan melalui email : 

pirforensik2021@gmail.com.

PENGIRIMAN KARYA ILMIAH



● Naskah lengkap ditulis maksimal 10 halaman.

● Naskah dikirimkan dalam bentuk softcopy (MS word).

● Ukuran kertas A4 dengan jarak tepi atas 4 cm, tepi kiri dan

bawah 3 cm, serta tepi kanan 2 cm.

● Jarak spasi 2 dan format 1 kolom.

FORMAT KARYA ILMIAH

● Format penulisan : Times New Roman 10, spasi 1.

● Isi abstrak penelitian terdiri dari : Judul, Tujuan, Metode, 

Hasil, Kesimpulan dan kata kunci.

● Isi abstrak pada case study : Pendahuluan, presentasi

kasus, manajemen/penatalaksanaan dan hasil, 

pembahasan.

● Nama lengkap diletakkan dibawah judul tanpa gelar.

● Abstrak bukan merupakan hasil copy paste dari kalimat

yang ada didalam naskah.

● Abstrak maksimal 250 kata, kata kunci maksimal 5.

ABSTRAK



● Format penulisan : Times New Roman 12 kecuali judul. 

Judul ditulis dengan Times New Roman 14 dan ditebalkan.

● Karya ilmiah penelitian terdiri dari : Judul, Pendahuluan, 

Metode, Hasil, Pembahasan, Kesimpulan, Saran dan

Daftar Pustaka.

● Karya ilmiah case study terdiri dari : Judul, Pendahuluan, 

Presentasi kasus, Manajemen dan hasil, Pembahasan, 

Daftar Pustaka.

● Judul berisi : Judul artikel, nama penulis tanpa gelar, 

lembaga afiliasi penulis, alamat email korespondensi. 

● Tabel dan gambar disertai nomor dan keterangan

mengenai tabel dan gambar.

● Pembahasan berisi pembahasan hasil dan tidak

mengulang pembahasan tabel.

● Daftar pustaka dituliskan menggunakan aturan Harvard.

NASKAH LENGKAP



● Peserta menyiapkan presentasi oral dalam bentuk

power point.

● Peserta presentasi wajib hadir 15 menit sebelum waktu

presentasi melalui aplikasi zoom.

● Durasi presentasi selama 7 menit.

KETENTUAN PRESENTASI

● Seluruh penulis dituliskan nama dan institusi asal.

● Penulis pertama adalah penulis dengan kontribusi

paling besar.

● Mahasiswa PPDS menjadi penulis pertama pada karya

ilmiah yang disusun bersama pembimbing.

AUTHORSHIP

● Seluruh abstrak yang diterima untuk presentasi

dimasukkan dalam program book.

● Seluruh karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah

lengkap dan dipresentasikan dalam PIR akan dimuat

dalam prosiding yang terdaftar ISBN.

PUBLIKASI


