
ISI BUKU PLETON 

 

Terdiri dari beberapa halaman yang berisi : 

Halaman 1 : -BIODATA ( letak tulisan di tengah, huruf kapital, spasi 1 baris dari atas, lebar tulisan 2 
baris) 

         -Nama Lengkap ( Jarak dengan judul 1 spasi) 

         -Nama panggilan 

         -Tempat,Tanggal dan Lahir 

         -Agama 

         -Alamat Asal 

         -Alamat di Malang 

         -No.Telepon 

         -Hobi 

         -Cita-Cita 

         -Motto 

         -Pas foto 4x6 (di tempel di bawah, pojok kanan) 

         -TTD dan Nama Terang (di tulis di bawah, pojok kiri) 

Halaman 3 : Motivasi Masuk FIA (Judul : terletak di tengah,  huruf kapital, ukuran 2 baris, spasi 1 
baris dari atas, jarak isi dengan judul  spasi 1 baris). 

Halaman 4 : Alasan masuk FIA (Judul : terletak di tengah,  huruf kapital, ukuran 2 baris, spasi 1 baris 
dari atas, jarak isi dengan judul  spasi 1 baris). 

Halaman 5 : Mars FIA (Judul : terletak di tengah,  huruf kapital, ukuran 2 baris, spasi 1 baris dari atas, 
jarak isi dengan judul  spasi 1 baris). 

Halaman 6 : Mars ADIRAJA (Judul : terletak di tengah,  huruf kapital, ukuran 2 baris, spasi 1 baris dari 
atas, jarak isi dengan judul  spasi 1 baris). 

Halaman 7 : Jingle ADIRAJA (Judul : terletak di tengah,  huruf kapital, ukuran 2 baris, spasi 1 baris dari 
atas, jarak isi dengan judul  spasi 1 baris). 

Halaman 8 : YEL-YEL (Judul : terletak di tengah,  huruf kapital, ukuran 2 baris, spasi 1 baris dari atas, 
jarak isi dengan judul  spasi 1 baris). 

Halaman 9-10 : Lagu Penugasan MBD ((Judul : terletak di tengah,  huruf kapital, ukuran 2 baris, spasi 
1 baris dari atas, jarak isi dengan judul  spasi 1 baris). 

Halaman 12: Diary Ospek 1 (Judul : terletak di tengah,  huruf kapital, ukuran 2 baris, spasi 1 baris dari 
atas, jarak isi dengan judul  spasi 1 baris). 



Halaman 14: Diary Ospek 2 (Judul : terletak di tengah,  huruf kapital, ukuran 2 baris, spasi 1 baris dari 
atas, jarak isi dengan judul  spasi 1 baris). 

Halaman 16-35 : Auto Biografi Pleton (Judul : terletak di tengah,  huruf kapital, ukuran 2 baris, spasi 
1 baris dari atas, jarak isi dengan judul  spasi 1 baris). Setiap halaman terdiri dari 2 auto 
biografi. 

Halaman 38 : Tabel Keakraban Panitia (Judul : terletak di tengah,  huruf kapital, ukuran 2 baris, spasi 
1 baris dari atas, jarak tabel dengan judul  spasi 1 baris). Tabel terdiri dari (Nomor, 
Nama, Divisi, TTD) dan minimal 30 panitia. 

Halaman 40 : Tabel Keakraban MABA Tabel Keakraban MABA (Judul : terletak di tengah,  huruf 
kapital, ukuran 2 baris, spasi 1 baris dari atas, jarak tabel dengan judul  spasi 1 baris). 
Tabel terdiri dari (Nomor, Nama, Prodi, No.HP, TTD) dan minimal setiap prodi 5 MABA, 
total minimal 40 MABA. 

Halaman 42 : Tabel Kendali Tabel Keakraban MABA (Judul : terletak di tengah,  huruf kapital, ukuran 
2 baris, spasi 1 baris dari atas, jarak tabel dengan judul  spasi 1 baris). Tabel terdiri dari 
(Nomor, Tanggal, Jenis Pelanggaran, TTD) 


