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Waktu Presentasi Paper : Pada saat Kuliah (tepat Waktu) dilakukan presentasi kelompok
Waktu presentasi per kelompok: Total 35 Menit (15-20 menit prsentasi + 15-20 menit tanya jawab)
Pra-Syarat: SEMUA ANGGOTA KELOMPOK WAJIB HADIR
Presenter: Dipilih oleh kelompok 1 orang dari anggota yang terbaik, dalam tanya jawab yang menjawab
tdk harus prsenter tapi bisa anggota yang lain dari kelompok penyaji. Ada PPT filenya.
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Tiap kelompok harus memilih secara unik kasus perusahaan yang sesuai dengan komptensinya yang
terbaik dari kelompoknya.
Jumlah anggota tidak sesuai pembagian grup/kelompok yang sudah ada
Tugas ditulis dalam style proposal dengan ulasan ilmiah dan metodologi ilmiah dalam font Roman 12, 1
spasi. Setiap gambar ada nomor dan judul demikian juga tabel. Ada sitasi dan daftar referensi.
Ada Latar belakang, Dan Landasan Teori/Studi Literatur, Ada daftar isi, daftar gambar dan table.
Halaman depan ditulis judul tugas dan nama tim (nama dan NRP) bulan tahun dan nama program studi
dan Insitusi.
Halaman cover harus kertas kartun berwarna putih, dan dibagian dalam cover disisipkan kantung berisi
CD yang berisi tugas anda sesuai dengan cetakan yang saudara serahkan.
Paper harus diserahkan sebelum presentasi
Keterlambatan penyerahan terkena penalti berupa deduksi nilai sampai kemungkinan tidak diberikan
nilai (nol).

CATATAN PENTING: Agar nilai anda optimal, yakinkan anda mengikuti dengan seksama dan terurut
outline isu/isi paper kelompok yang diuraikan di bawah ini, jangan ada yang terlewat. Agar isu yang
berwarana kuning dibaca dg teliti untuk diulas di paper saudara!
Isu/substansi Yang Harus diulas dalam paper:
1. Identifikasi Core Business Functions dari PORT & MARITIME, contoh seperti fungsi-fungsi berikut:
Ship Tracking & regulating
Supply Chain Management (SCM) & Enterprise Resource Planning (ERP) & Inventory
commerce & marketing
Production/Manufacture/Repair
Human Resource Management (HRM)
Finance/Accounting
Routing & Shipping
Others ...
2. Identikasi Apa Data-Data yang perlu disimpan dan mana data yang non spatial mana yang data
spatial untuk mendukung fungsi bisnis yang saudara identifikasi di atas.
Petunjuk: Gunakan data Requirement Method Analysis spt di materi kuliah ttg database untuk menentukan jenis data
yang diperlukan

3. Dalam upaya membangun internetworking identikasi siapa stakeholders dari perusahaan yang saudara jadikan
Kasus dalam paper ini
Kustomer, Partner, Supllier, Employer dll

4. Identifikasi bagaiman pembagian penggunaan intranet, extranet, dan internet dalam mebangun
interneworking di perusahaan saudara.

5. Benefit
Core Company
Stakeholders
6. Future
Developm
ent

Apa benefit bagi perusahaan anda yang melakukan internetworking
Apa benefit stakeholders anda jika bermitra dg perusahaan anda via internetworking

Apa langkah/usulan pengembangan ke depan sehingga e-business & internetworking
mengantarkan perusahaan anda lebih kompetitif

CATATAN PENTING: Agar nilai anda optimal, yakinkan anda mengikuti dengan seksama dan terurut
outline isu/isi paper kelompok yang diuraikan di atas, jangan ada yang terlewat. Agar dibaca dg teliti!
SELESAI

