Tugas I Panitia Khusus DPM Kema Tel-U 2017
Membuat Karya Tulis Makalah

Latar Belakang
Dalam menjalankan tugas serta fungsinya sebagai lembaga legislatif tertinggi di
Universitas Telkom, Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Telkom
University atau biasa disebut DPM Kema Tel-U dibantu oleh adanya Panitia Khusus,
atau disingkat dengan Pansus. Diharapkan dengan adanya Pansus ini, dapat membantu
memaksimalkan kinerja DPM Kema Tel-U dalam menjalankan fungsi anggaran, seperti
yang telah disebutkan dalam Anggaran Rumah Tangga Kema Tel-U 2017.
Guna menambah kemampuan Pansus khususnya dalam menulis dan menganalisis,
maka diadakan penugasan 1 untuk seluruh Panitia Khusus dari DPM Kema Tel-U 2017.
Adapun hasil dari makalah yang telah dibuat akan menjadi salah satu komponen
penilaian untuk Panitia Khusus DPM Kema Tel-U 2017. Harapan dengan diadakannya
penugasan ini, adalah dapat menjadi sebuah tolok ukur atas kemampuan yang dimiliki
oleh setiap Pansus, yang dapat menjadi sebuah indikasi dari keandalan masing-masing
individu Pansus ketika akan meneruskan ke dalam kepengurusan DPM maupun
organisasi mahasiswa lainnya di kemudian hari.

Tujuan
Meningkatkan keterampilan dalam menulis dan menganalisis data maupun isu bagi
Panitia Khusus DPM Kema Tel-U 2017 yang merupakan mahasiswa Universitas
Telkom, yang dapat bermanfaat sebagai bekal dalam membuat karya tulis ilmiah yang
ditulis seorang civitas academica dalam menjalankan tugasnya dalam menunaikan nilai
Tri Dharma Perguruan Tinggi. Di samping itu, makalah yang telah dibuat dapat menjadi
sebuah portofolio bagi Panitia Khusus DPM Kema Tel-U 2017.
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Ketentuan Dokumen
• Dokumen .docx
• Ukuran halaman A4 portrait, margin 3 cm, left gutter 1 cm
• Font Times New Roman ukuran 12 point, spacing 1.5 lines
• Nama dokumen naskah mengikuti format “Tugas Pansus - Nama Lengkap”
Contoh : “Tugas Pansus - Mochammad Faizal.docx”

Ketentuan Naskah
• Judul harus bisa menggambarkan isi makalah, namun tidak boleh terlalu panjang
• Tema makalah adalah “lembaga legislatif dan fungsi anggaran di lembaga
legislatif”, yakni menjelaskan secara luas seperti apa fungsi beserta tugas dari suatu
lembaga legislatif, serta menjelaskan fungsi anggaran di dalam suatu lembaga
legislatif, terutama pada perguruan tinggi.
• Penulisan dengan menggunakan EYD
• Data yang ditampilkan harus menyertakan sumber yang valid/bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya

Struktur Penulisan
• Sampul, berisi judul makalah, nama lengkap, dan NIM
• Kata Pengantar
• Daftar Isi
• Bab I : Pendahuluan
- Latar Belakang, Identifikasi Masalah, dan Rumusan Masalah
• Bab II : Landasan Teori
• Bab III : Pembahasan
- Pembahasan secara detail mengenai kasus yang diangkat, akan lebih baik jika
disertai dengan data primer
• Bab IV : Kesimpulan
• Daftar Pustaka
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Pengumpulan Makalah
• Batas akhir pengumpulan makalah adalah pada Minggu, 16 Juli 2017 pukul 23:59
• Pengumpulan makalah diserahkan kepada koordinator Badan Anggaran
• Makalah yang masuk akan ditinjau dan akan dikembalikan terlebih dahulu ke
penulis jika terdapat revisi dari tim penilai

Penilaian
Adapun beberapa hal yang menjadi kriteria penilaian, seperti kesesuaian dengan
ketentuan yang telah diberikan, bobot dari konten yang dituliskan pada makalah, serta
ketepatan waktu dalam pengumpulan (semakin cepat semakin baik). Penilaian akan
dilakukan oleh Dika Kurniawan selaku koordinator Badan Anggaran, Salsabilla
Tahaanii selaku penanggung jawab Pansus, dan juga Mochammad Faizal selaku wakil
koordinator Badan Aspirasi dan Informasi DPM Kema Tel-U 2017.

Publikasi Makalah
Makalah yang sudah sudah ditinjau dan layak akan dipublikasikan di website DPM
Kema Tel-U (http://dpm.orgs.telkomuniversity.ac.id). Makalah ini merupakan
portofolio karya tulis dalam bentuk digital, yang dimiliki oleh setiap Pansus DPM Kema
Tel-U 2017. Hak cipta akan tetap menjadi milik penulis makalah.

Informasi Lainnya
Untuk informasi lain yang belum disebutkan di atas, dapat langsung ditanyakan
kepada rekan-rekan dewan maupun koordinator Badan Anggaran. Selamat bertugas!

Viva legislativa!

#DPMAKSI2017
#telkomuniversity
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