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THEMA
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TOPIK PENULISAN :

“ MENUJU KEJAKSAAN YANG MUMPUNI, MANDIRI DAN TERPUJI DENGAN MENGINGKATKAN
INTEGRITAS, PROFESIONAL DAN DISIPLIN DIRI”
Judul Karya Tulis, Antara Lain :
1. Membangun

Integritas dan profesionalisme Jaksa Menuju Kejaksaan yang

Mandiri;
2. Harapan Publik Menjadikan Jaksa yang Profesional dalam Penegakan Hukum;
3. Strategi dan Hambatan Peningkatan Citra Kejaksaan di Masyarakat;
Selain Judul tersebut Peserta dapat menentukan judul sendiri dengan mengacu
pada Topik Penulisan

KETENTUAN UMUM
1. Kategori Peserta :
Karyawan/Karyawati Kejaksaan di seluruh Indonesia;
2. Karya Tulis bisa ditulis perorangan atau kelompok ( maksimum 3
orang ) ;

3. Panitia akan memilih masing-masing 3 ( tiga ) makalah terbaik ;
4. Panitia akan menetapkan dari masing-masing kategori atas
Juara I; Juara II dan Juara III; Harapan I dan Harapan II ;
5. Makalah adalah karya orisinil, belum pernah dipublikasikan;
6. Makalah

yang

terpilih

berkesempatan

di

akan

muat

menjadi

dalam

milik

“Jurnal

Kejaksaan
Adhyaksa”

dan
yang

diterbitkan oleh Puslitbang Kejaksaan Agung RI;

PENILAIAN MAKALAH
1. Makalah harus bersifat analisis obyektif, ilmiah dan berorientasi
kepada

pemecahan

masalah

yang

berkaitan

dengan

kepentingan dengan lembaga Kejaksaan ;
2. Menggunakan bahasa yang baik dan benar, menurut tata
bahasa, gaya bahasa, ejaan bahasa yang disempurnakan (EYD ),
bukan gaya bahasa bebas popular ;
3. Kalimat sederhana mungkin, tetapi jelas, hendaknya dihindari
penggunaan kalimat-kalimat panjang;
4. Tidak setiap kalimat dijadikan alinea baru. Satu alinea terdiri
dari

beberapa

kalimat

yang

erat

hubungannya,

sehingga

merupakan satu kesatuan;
5. Sedapat mungkin digunakan istilah-istilah Indonesia. Istilah
asing

yang

sudah

umum

digunakan

tetapi

belum

ada

terjemahan dalam bahasa Indonesia, lebih baik digunakan
istilah aslinya (asingnya) dengan ditulis cetak miring;
6. Hendaknya

ada

variasi

penggunaan

bahasa/kata-kata

dan

bentuk kalimat ( aktif, pasif ).
7. Hindari penggunaan singkatan-singkatan, misalnya : tersebut
( tsb); dan sebagainya (dsb); yang (yg).
8. Bagian analisis atau pembahasan sebaiknya dalam jumlah yang
lebih banyak dibandingkan dengan bagian pendukung ;

9. Gaya

penulisan

menunjukan

bahwa

makalah

menawarkan

solusi dan bukan hanya penerapan dari suatu teori;
10. Gunakan catatan kaki ( footnote ) yang konsisten;
11. Indikator dan komponen makalah antara lain memuat :
TOPIK/ JUDUL MAKALAH
Bab I memuat :
a. Abstrak ( bahasa Inggris dan Indonesia );
b. Latar Belakang Masalah; memuat bahasan untuk memberi
gambaran bahwa masalah itu tertarik dan penting untuk
dilakukan pembahasan dan harus tercermin pula nilai praktis
dari hal yang dibahas. Disusun dari hal yang umum sampai ke
hal khusus;
c. Pokok Masalah; memuat materi yang akan dibahas dalam
makalah tersebut. Susunannya berurutan dari yang paling erat
kaitannya sampai kepada yang kurang erat. Cukup dua atau
tiga masalah, ditulis dalam bentuk kalimat interogatif;
d. Tujuan dan kegunaan; merupakan tindak lanjut terhadap
masalah yang telah diidentifikasi serta harapan baik secara
praktis maupun teoritis;
e. Metodologi;

memuat

metoda

yang

digunakan

dalam

pengumpulan data maupun penulisannya.
Bab II memuat :
Fakta dan Data; berisi perihal (issue) yang akan dibahas, harus
didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya/fakta. Memuat
keadaan yang diinginkan/yang direncanakan dan keadaan yang
ada yang sesungguhnya terjadi; Pada bagian ini bisa dibagi atas
sub-sub bahasan.

Bab III memuat :
Analisis dan Pemecahan Masalah; Analisis dari setiap masalah
yang dikemukakan pada bab II, dari analisis ini harus diketahui
apa

penyebabnya

dari

sesuatu

masalah

dan

bagaimana

pemecahan masalahnya.
Bab IV memuat :

Kesimpulan dan Saran/Rekomendasi;
Kesimpulan merupakan kristalisasi dari apa yang diuraikan
sebelumnya,

tidak

boleh

dari

yang

tidak

dibahas.

Saran/Rekomendasi berupa tindak lanjut yang harus dilakukan
dari kesimpulan yang sudah dibuat dan masukan konkrit bagi
pimpinan, lembaga kejaksaan.
12. Makalah ditulis 2 (dua) spasi kertas A4 minimal 20 hal dan
maksimal 30 hal ;
13. Makalah sudah kami terima selambat-lambatnya tanggal 15 Juli
2016;
14. Makalah Hardcopy Full Paper dikirimkan kepada Panitia Hari
Bhakti

Adyaksa

2016,

Kejaksaan

Agung

RI,

Jl.

Sultan

Hasannudin No. 1 Jakarta;
15. Makalah

dapat

dikirimkan

melalui

e.mail

ke

Iktiadhyaksa2016@kejaksaan.go.id
16. Pemenang juara I, II dan III akan diundang pada Seminar
Nasional HBA 2016. (Hasil pemenang KTI Juara I, II dan III akan
dimuat di Jurnal Bina Adhyaksa).

Panitia Lomba Karya Tulis HBA 2016

