SUSUNAN FORMAT
MAKALAH/PAPER SETIAP
PESERTA TIDAK
DIPERBOLEHKAN UNTUK
MELAKUKAN PLAGIARISME
Pembahasan

: Tupoksi masing-masing pegawai yang disesuaikan
dengan OTK, serta Visi dan Misi Universitas Brawijaya
untuk menuju World Class University

Font

: New Times Roman

Size

: 12 pt

Halaman

: min 20 hal. (tidak termasuk cover, lembar
pengesahan kata pengantar, daftar isi, daftar
pustaka dan lampiran)

Spasi

: 1.5

Kertas

: A4

Cover

: Jilid Softcover warna biru muda (semua peserta
sama)

FORMAT

:

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN DAFTAR ISI
HALAMAN GAMBAR/GRAFIK (JIKA ADA)
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Berisi tentang alasan pemilihan tema dalam pembuatan paper/makalah.

1.2. TUJUAN
Berisi tentang tujuan yang akan dicapai dengan pembuatan makalah/paper.
1.3. RUANG LINGKUP MATERI
Berisi tentang ilmu atau teori yang berkaitan dengan tema yang diambil dalam
makalah/paper.
BAB II : DASAR TEORI/LANDASAN TEORI
Berisi tentang pembahasan dan penelitian tentang ilmu ataupun teori yang
sudah pernah dibahas oleh para ahli berkaitan dengan tema makalah/paper
yang dipilih. Materi yang dibahas secara teoritis dikaitkan dengan aplikasi
praktis teori/ilmu tersebut dalam kenyataan kehidupan keseharian.
Untuk menuliskan teori yang diambil dari para ahli jangan lupa mencantumkan
nama, tahun atau buku yang pernah memuat teori tersebut. Sehingga
sumber/nara sumbernya jelas dan tidak diragukan. Kalau membuat kutipan
harap mencantumkan pula halaman di mana kutipan tersebut diambil.
BAB III : PEMBAHASAN
Berisi tentang data yang diperoleh di lapangan/kenyataan dan dikaitkan
dengan ilmu atau teori yang sudah ada. Jika ada kesesuaian dibahas lebih
lanjut dan dapat pula dimasukkan pendapat pribadi yang berkaitan erat
dengan tema/usulan/saran/gagasan/ide.
Jika memang ditemukan ketidaksesuaian antara teori atau ilmu yang sudah
ada dengan kenyataan di lapangan, hal ini juga perlu dibahas untuk melihat
mengapa hal ini dapat terjadi.Dapat pula dimasukkan pendapat pribadi
berkaitan erat dengan tema/usulan/saran/gagasan/ide sehingga antara
kenyataan dengan ilmu yang ada, baik yang ada hubungannya maupun tidak,
dapat dijelaskan dengan baik dan rinci.

BAB IV : PENUTUP
4.1. KESIMPULAN
Berisi tentang simpulan akhir dari pembahasan yang sudah dibuat. Penulisan
kesimpulan singkat dan jelas, tidak panjang seperti pembahasan.

4.2. USUL DAN SARAN
Dapat juga dimasukkan usulan dan saran dari penulis yang sudah dimunculkan
dalam pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA
Berisi seluruh sumber yang digunakan dalam pembuatan makalah/paper.
Daftar pustaka berupa buku, surat kabar, majalah, informasi dari situs internet
dan lain-lain. Penulisannya secara lengkap dan mengikuti kaidah penulisan
Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

LAMPIRAN
Berisi seluruh gambar/foto ataupun grafik atau juga data yang mendukung
dalam pembuatan makalah..

