PEDOMAN PENULISAN MAKALAH WD1
FORUM FAKULTAS BAHASA DAN SENI SEINDONESIA
HOTEL BALI BEACH BALI, 29 – 30 SEPTEMBER 2017

A. PEDOMAN PENULISAN MAKALAH

1. Makalah yang ditulis sesuai dengan topik makalah “KKNI, Penjaminan Mutu,
Manajemen Jurnal Ilmiah, Pameran dan Pagelaran Bersama”
2. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran 12 pts, spasi 1,5, kertas A4,
dengan jumlah halaman 5-15 halaman. Makalah ditulis dalam bahasa Indonesia.
3. Nama penulis dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul
makalah. Penulis harus mencantumkan institusi asal dan alamat email untuk
memudahkan komunikasi.
4. Sistematika makalah: (a) judul (maks. 14 kata); (b) nama penulis (tanpa gelar
akademik); (c) abstrak Indonesia dan abstrak bahasa Inggris (dalam satu paragraf,
maks. 250 kata); (d) kata kunci (3-5); (e) pendahuluan yang memuat latar belakang
dan tujuan atau ruang lingkup tulisan yang mencakup “KKNI, Penjaminan Mutu,
Manajemen Jurnal Ilmiah, Pameran dan Pagelaran Bersama” (maksimum 20% dari
keseluruhan isi makalah); (f) pembahasan (dibagi ke dalam beberapa subbagian
sesuai dengan tujuan atau ruang lingkup tulisan); (g) simpulan yang memuat
simpulan dan saran yang mengacu pada tujuan dan ruang lingkup tulisan; dan
(h) daftar rujukan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk).
5. Tabel dan gambar diberi nomor dan judul.
6. Daftar pustaka mengandung rujukan yang dirujuk dalam uraian naskah.
7. Pengiriman makalah agar sudah dikirim kepada panitia selambat lambatnya tanggal
27-28 Agustus 2017 melalui surel panitia fbsundiksha@yahoo.com

PEDOMAN PENULISAN MAKALAH WD2
FORUM FAKULTAS BAHASA DAN SENI SEINDONESIA
HOTEL BALI BEACH BALI, 29 – 30 SEPTEMBER 2017

A. PEDOMAN PENULISAN MAKALAH

1. Makalah yang ditulis sesuai dengan topik makalah “Managemen Pengelolaan
Keuangan BLU dan Remunerasi, Resource Sharing”.
2. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran 12 pts, spasi 1,5, kertas A4,
dengan jumlah halaman 5-15 halaman. Makalah ditulis dalam bahasa Indonesia.
3. Nama penulis dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul
makalah. Penulis harus mencantumkan institusi asal dan alamat email untuk
memudahkan komunikasi.
4. Sistematika makalah: (a) judul (maks. 14 kata); (b) nama penulis (tanpa gelar
akademik); (c) abstrak Indonesia dan abstrak bahasa Inggris (dalam satu paragraf,
maks. 250 kata); (d) kata kunci (3-5); (e) pendahuluan yang memuat latar belakang
dan tujuan atau ruang lingkup tulisan yang mencakup “Managemen Pengelolaan
Keuangan BLU dan Remunerasi, Pemerolehan Pendapatan Fakultas, dan Resource
Sharing” (maksimum 20% dari keseluruhan isi makalah); (f) pembahasan (dibagi ke
dalam beberapa subbagian sesuai dengan tujuan atau ruang lingkup tulisan);
(g) simpulan yang memuat simpulan dan saran yang mengacu pada tujuan dan ruang
lingkup tulisan; dan (h) daftar rujukan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk).
5. Tabel dan gambar diberi nomor dan judul.
6. Daftar pustaka mengandung rujukan yang dirujuk dalam uraian naskah.
7. Pengiriman makalah agar sudah dikirim kepada panitia selambat lambatnya tanggal
27-28 Agustus 2017 melalui surel panitia fbsundiksha@yahoo.com

PEDOMAN PENULISAN MAKALAH WD3
FORUM FAKULTAS BAHASA DAN SENI SEINDONESIA
HOTEL BALI BEACH BALI, 29 – 30 SEPTEMBER 2017

A. PEDOMAN PENULISAN MAKALAH

1. Makalah yang ditulis sesuai dengan topik makalah “Konversi PKM, Manajemen
Ormawa, Kerja Sama Bidang Kemahasiswaan, Pameran dan Pagelaran Bersama”.
2. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran 12 pts, spasi 1,5, kertas A4,
dengan jumlah halaman 5-15 halaman. Makalah ditulis dalam bahasa Indonesia.
3. Nama penulis dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul
makalah. Penulis harus mencantumkan institusi asal dan alamat email untuk
memudahkan komunikasi.
4. Sistematika makalah: (a) judul (maks. 14 kata); (b) nama penulis (tanpa gelar
akademik); (c) abstrak Indonesia dan abstrak bahasa Inggris (dalam satu paragraf,
maks. 250 kata); (d) kata kunci (3-5); (e) pendahuluan yang memuat latar belakang
dan tujuan atau ruang lingkup tulisan yang mencakup “Konversi PKM, Belanegara
dan Antiradikalisme, Manajemen Ormawa, Kerja Sama Bidang Kemahasiswaan,
Pameran dan Pagelaran Bersama” (maksimum 20% dari keseluruhan isi makalah);
(f) pembahasan (dibagi ke dalam beberapa subbagian sesuai dengan tujuan atau
ruang lingkup tulisan); (g) simpulan yang memuat simpulan dan saran yang mengacu
pada tujuan dan ruang lingkup tulisan; dan (h) daftar rujukan (hanya memuat sumbersumber yang dirujuk).
5. Tabel dan gambar diberi nomor dan judul.
6. Daftar pustaka mengandung rujukan yang dirujuk dalam uraian naskah.
7. Pengiriman makalah agar sudah dikirim kepada panitia selambat lambatnya tanggal
27-28 Agustus 2017 melalui surel panitia fbsundiksha@yahoo.com

PEDOMAN PENULISAN MAKALAH UNTUK PIMPINAN JURUSAN/PRODI
FORUM FAKULTAS BAHASA DAN SENI SEINDONESIA
HOTEL BALI BEACH BALI, 29 – 30 SEPTEMBER 2017

A. PEDOMAN PENULISAN MAKALAH

1. Makalah yang ditulis sesuai dengan tema kegiatan
a. Tema
: Inovasi Pengelolan Fakultas Bahasa dan Seni Indonesia
b. Sub Tema : 1. Inovasi Pengelolaan Bidang Akademik
2. Inovasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Keuangan
3. Inovasi Program Kemahasiswaan
4. Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa dan Seni Indonesia
2. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran 12 pts, spasi 1,5, kertas A4,
dengan jumlah halaman 5-15 halaman. Makalah ditulis dalam bahasa Indonesia.
3. Nama penulis dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul
makalah. Penulis harus mencantumkan institusi asal dan alamat email untuk
memudahkan komunikasi.
4. Sistematika makalah: (a) judul (maks. 14 kata); (b) nama penulis (tanpa gelar
akademik); (c) abstrak Indonesia dan abstrak bahasa Inggris (dalam satu paragraf,
maks. 250 kata); (d) kata kunci (3-5); (e) pendahuluan yang memuat latar belakang
dan tujuan atau ruang lingkup tulisan yang mencakup (a) KKNI; profil lulusan, capaian
pembelajaran, (b) konversi mata kuliah untuk Program Permata dan transfer kredit, (c)
akreditasi prodi, (d) kerja sama, (e) penguatan asosiasi, dan (f) PPG (maksimum 20% dari
keseluruhan isi makalah); (f) pembahasan (dibagi ke dalam beberapa subbagian sesuai
dengan tujuan atau ruang lingkup tulisan); (g) simpulan yang memuat simpulan dan
saran yang mengacu pada tujuan dan ruang lingkup tulisan; dan
(h) daftar rujukan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk).
5. Tabel dan gambar diberi nomor dan judul.
6. Daftar pustaka mengandung rujukan yang dirujuk dalam uraian naskah.
7. Pengiriman makalah agar sudah dikirim kepada panitia selambat lambatnya tanggal 2728 Agustus 2017 melalui surel panitia fbsundiksha@yahoo.com

