TUGAS PAPER 1 (Tugas Kelompok) : INTERNETWORKING
Waktu Penyerahan Paper : Satu hari sebelum waktu Kuliah jam 11:00 WIB (tepat Waktu) ke
seminarkudangboro@gmail.com
Waktu Presentasi Paper : Pada saat Kuliah Rabu malam jam 18:45 WIB (tepat Waktu)
Menyerahkan Paper Tercetak yang sudah di email sebelumnya.
Waktu presentasi per kelompok: Total 25 Menit (8-10 menit prsentasi + 15-17 menit tanya jawab)
Pra-Syarat: SEMUA ANGGOTA KELOMPOK WAJIB HADIR (jika tdk harus ada surat formal)
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.
Isu/substansi Yang Harus diulas dalam paper:
Staholders
Bank
Limited Banks
Supplier
Daging Ayam
Kustomer
Individu/Perusahaan/Global
Delivery
Deliveri Produk (motor/mobiles)
Hotel
Travel
Network
Intranet
antar restaurant , dg headquarters, antar devisi
Extranet
supplier, kustomer (member), bank
Internet
potential customers, public
Technology
Web
Pemesanan, Promosi, Pembayaran, Pemasaran, rekruitmen
SMS
Pemesanan, Delivery order, promosi
E-mail
Pemesanan, brochure distribution
Web-TV
Pemesanan, Pemasaran, Promosi
Telephone
Jejaring sosial (FB, YM, Twitter)
Benefit
Core Company
Apa benefit bagi perushaan anda yang melakukan internetworking
Stakeholders
Apa benefit stakeholders anda jika bermitra dg perusahaan anda via internetworking
Future
Development
Apa langkah/usulan pengembangan ke depan sehingga internetworking
mengantarkan perusahaan anda lebih kompetitif
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Format Paper SIM MB - IPB
Tiap kelompok harus memilih secara unik kasus yang sesuai dengan komptensinya yang terbaik.
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).

