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Judul Berita (Headline) 

Penulisan menggunakan huruf 

kapital di awal kata (kecuali kata 

penghubung/konjungsi). 

PRODI PPKN UAD GELAR PELATIHAN PENYUSUNAN BAHAN AJAR 

 

Catatan: Usahakan tidak lebih dari 70 Karakter, contoh Judul di atas 52 Karakter 

termasuk dengan spasi 

Teras Berita (Lead) 

Mencakup keseluruhan isi berita 

(inti sari berita). 

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP UAD menggelar 

acara Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar di Hotel Tjokro Style, Yogyakarta, Senin (16/9). 

Hadir sebagai narasumber ialah Sudaryanto, S.Pd., M.Pd., dosen Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UAD yang juga penulis buku ajar 

Historisitas Kongres Bahasa Indonesia (1938—2013). Acara ini diikuti oleh dosen dan 

mahasiswa Prodi PPKn FKIP UAD. 

Tubuh Berita (Body) 

Berita dibahas lebih rinci secara 

keseluruhan pada bagian ini. Di 

dalam paragraf bisa terdiri dari 

kalimat langsung atau tidak 

langsung. 

Dalam sambutannya, Ketua Program Studi (Kaprodi) PPKn FKIP UAD Dikdik Baehaqi 

Arif, M.Pd. menyampaikan, pelatihan ini sangat bermanfaat bagi para dosen Prodi PPKn 

FKIP UAD dalam mempersiapkan bahan ajar, terutama buku ajar. “Tanpa bahan ajar 

yang lengkap dan berkualitas, tentu dosen kurang maksimal dalam mengampu 

perkuliahannya nanti,” ujarnya. 

Tubuh Berita (Body) 

Paragraf berisi kalimat tidak 

langsung 

Ia menambahkan, sebagai rencana tindak lanjut (RTL) dari pelatihan ini, para dosen 

Prodi PPKn FKIP UAD dimotivasi untuk menulis buku ajar mata kuliah yang diampunya. 

Saat masa ujian tengah semester (UTS) nanti, lanjutnya, diharapkan ada laporan 

kemajuan dari tiap-tiap dosen perihal proses penulisan buku ajarnya. “Kemudian saat 

ujian akhir semester (UAS) nanti, karya buku ajar dari para dosen diterbitkan menjadi 

buku ber-ISBN,” harapnya. 

Tubuh Berita (Body) 

Kalimat tidak langsung yang berisi 

kutipan atau data tambahan untuk 

memperkuat berita 

Diakhiri dengan inisial penulis 

berita 

Trisna Sukmayadi, M.Pd., salah seorang dosen Prodi PPKn FKIP UAD menyambut baik 

adanya pelatihan ini. Ia berharap, agar dirinya dan koleganya di Prodi PPKn FKIP UAD 

dapat produktif menulis buku ajar dan produk perkuliahan dari yang diampunya selama 

ini. Selamat menulis Bapak/Ibu dosen Prodi PPKn FKIP UAD! (SDY) 

Catatan: Anda bisa melampirkan dokumen seperti foto (.jpeg, .jpg), .pdf, .ppt, .pptx, .doc, .docx 

pada saat mengirimkan berita dan rilis kepada Tim Humas FKIP 

 

Sumber berita bisa dicek secara lengkap di sini. 


