
PANDUAN PENULISAN MAKALAH CALL FOR PAPER 

“RAISE YOUR BRAND, RAISE YOUR HUMANITY” 

Sinergitas Humas Pemerintah dengan Masyarakat Hadapi Era Industri 4.0 
 

 

 

Syarat-syarat Penulisan: 
 

1. Penulis adalah Pranata Humas yang bertugas di instansi pemerintah se-

Jawa Tengah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi 

masing-masing; 

2. Tema    utama    Makalah    Adalah    “Raise Your Brand, Raise Your 

Humanity; Sinergitas Humas Pemerintah Dengan Masyarakat Hadapi Era 

Industri 4.0 

3. Makalah bisa berupa karya ilmiah populer atau karya tulis ilmiah; 

4. Makalah  bisa  merupakan  hasil  riset/penelitian  ataupun  hasil  kajian  

kritis dan  konstruktif mengenai berbagai persoalan/kebijakan/fenomena di 

bidang kehumasan pemerintah 

5. Makalah harus asli serta belum pernah diterbitkan di media manapun yang 

dibuktikan dengan surat pernyataan keaslian yang ditandatangani di atas 

materai Rp6.000; 

6. Makalah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan 

PUEBI; 

7. Makalah ditulis dengan menggunakan program word processing dengan 

ukuran kertas A4, spasi 1, jenis huruf Times New Roman ukuran 11pt, rata 

kanan kiri. Margin kanan/kiri 2 cm, margin atas/bawah 2 cm; 

8. Identitas penulis dibuat dalam lembar terpisah, meliputi Nama, NIP, 

Jabatan, Instansi, Nomor Ponsel, Alamat email; 

9. Penulis wajib menyertakan surat pengantar/disposisi dari pimpinan instansi 

masing-masing; 

10. Makalah dan kelengkapannya dikirimkan ke Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Jawa Tengah, Jl. Menteri Supeno I No. 2 Semarang 

melalui surat elektronik ke sekretariat@diskominfo.jatengprov.go.id dan 

ppidkominfojtg@gmail.com;  

11. Makalah dikirimkan paling lambat tanggal 10 Juli 2019 pukul 16.00 WIB; 

12. Makalah terpilih akan dipresentasikan dalam Seminar Raise Your Value, 

Raise Your Brand yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2019. 

 

 

Jenis makalah: 
 

1. KARYA TULIS ILMIAH: Panjang Makalah maksimal 8 halaman 

(termasuk gambar dan tabel), yang terdiri atas: 

mailto:sekretariat@diskominfo.jatengprov.go.id
mailto:ppidkominfojtg@gmail.com
mailto:ppidkominfojtg@gmail.com


 

JUDUL 

Bersifat Menarik, tidak bertele-tele, dan mudah dipahami. Judul boleh 

menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, atau 

gabungan. 

Oleh: Nama Penulis Dan Instansi 

 

 

 

 

 

A. ABSTRAKSI  

Makalah wajib disertai dengan abstrak maksimal 200 kata, dan dilengkapi 

kata kunci. Abstraksi memuat latar belakang masalah, tujuan 

penelitian/kajian, teori, metode penelitian/kajian, hasil penelitian/gagasan 

yang diusulkan, dan simpulan.  

 

 

B. PENDAHULUAN  
Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka/landasan 

konseptual, dan metode/kerangka pemikiran. Sub bab ditulis dengan 

Capitalize Each Word, Bold. Setiap kutipan atau data harus disertai dengan 

sumber kutipan/data dengan menggunakan APA Style. Makalah dapat 

disertai dengan gambar/tabel dengan mencantumkan nomor yang berurutan 

serta keterangan tentang gambar/tabel tersebut. Penulisan keterangan 

gambar dan nomornya diletakkan pada bagian bawah gambar/tabel dengan 

huruf Times New Roman 11pt, rata tengah; 

 

C. PEMBAHASAN 
Berisi tentang hasil penelitian/kajian atau diskusi pemaparan dan analisis 

 

D. PENUTUP 
Berisi tentang kesimpulan dan saran 

 

E. DAFTAR PUSTAKA 
Berisi daftar buku, makalah, tulisan, yang dipergunakan sebagai sumber 

rujukan/kutipan dalam artikel. Daftar pustaka disusun dengan menggunakan 

APA dan/atau MLA Style. 

 

 

 



2. KARYA ILMIAH POPULER (ARTIKEL, ESAI, ATAU FITUR): 
Panjang Makalah maksimal 6 halaman (termasuk gambar dan tabel), yang 

terdiri atas: 

 

JUDUL 
Bersifat Menarik, tidak bertele-tele, dan mudah dipahami. Judul boleh 

menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, atau 

gabungan. 

Oleh: Nama Penulis Dan Instansi 

 

 

A. LEAD 

Makalah wajib disertai dengan lead maksimal 50 kata. Lead harus ringkas 

dan tidak bertele-tele. Lead bisa berupa ringkasan, deskripsi singkat, 

kutipan, pertanyan, atau gabungan.  

 

B. PENDAHULUAN/PENGANTAR 
Berisi tentang latar belakang topik yang dibahas atau gambaran singkat, 

kerangka pemikiran, dan kerangka konseptual. Sub bab ditulis dengan 

Capitalize Each Word, Bold. Setiap kutipan atau data harus disertai dengan 

sumber kutipan/data. Makalah dapat disertai dengan gambar/tabel dengan 

mencantumkan nomor yang berurutan serta keterangan tentang 

gambar/tabel tersebut. Penulisan keterangan gambar dan nomornya 

diletakkan pada bagian bawah gambar/tabel dengan huruf Times New 

Roman 11pt, rata tengah; 

 

C. PEMBAHASAN/URAIAN 

Berisi tentang inti permasalahan/topik yang dibahas beserta penjelasannya.  

 

D. PENUTUP 

Berisi tentang simpulan/penegasan dari topik yang dibahas. 

 

E. DAFTAR PUSTAKA 
Berisi daftar buku, makalah, tulisan, yang dipergunakan sebagai sumber 

rujukan/kutipan dalam artikel. Daftar pustaka disusun dengan menggunakan 

APA dan/atau MLA Style. 

 
 

 

  



 

PANDUAN PEMBUATAN APLIKASI 

PEMANTAUAN PROSES PENILAIAN ANGKA KREDIT 
 

 

Syarat dan Ketentuan: 
 

1. Programmer adalah Pranata Komputer yang bertugas di instansi 

pemerintah se-Jawa Tengah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari 

instansi masing-masing; 

2. Karya harus asli dengan menyertakan surat pernyataan keaslian bermaterai 

Rp.6000 dan belum pernah diterbitkan di media apapun; 

3. Aplikasi berfungsi untuk memantau proses penilaian angka kredit mulai 

tahap pengiriman Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) kepada 

tim penilai angka kredit sampai dengan tahap rapat pleno penerbitan 

rekomendasi nilai angka kredit; 

4. Aplikasi siap running dalam bentuk CD dikirimkan ke Dinas Komunikasi 

dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Jl. Menteri Supeno I No. 2 

Semarang, paling lambat tanggal 10 Juli 2019 cap pos. 

5. Programmer wajib menyertakan identitas yang meliputi Nama, NIP, 

Jabatan, Instansi, Nomor Ponsel, Alamat email, serta surat 

pengantar/disposisi dari pimpinan instansi masing-masing; 

Aplikasi terpilih terpilih akan dipresentasikan dalam Seminar Raise Your Value, 

Raise Your Brand. 


