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Format Paper TUGAS-01 KELOMPOK SIM MB E57
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. Daftar pustaka yang uptodate tahunnya dan berorientasi pada jurnal nasional &
internasional
Paper versi cetaknya diserahkan ketika menjelang presentasi kelompok
Keterlambatan penyerahan terkena penalti berupa deduksi nilai sampai kemungkinan tidak
diberikan nilai (nol).

TUGAS-01 PAPER KELOMPOK TENTANG E-BUSINESS :
Penyerahan Paper (elektronik form dlm pdf): Senin 23 Nopember 2015 jam 14:00 WIB ke
seminarkudangboro@gmail.com
Presentasi Paper : Selasa 24 Nopember, mulai jam 18:30 tepat waktu (tiap kelompok presentasi 12 menit
dan tanya janwab 8 menit)
CATATAN PENTING:
1. Setiap kelompok harus cari sample-case company/enterprise yang berbeda untuk bahasan kelompok
pada tugas e-business ini.
2. Semua anggota kelompok wajib hadir;bagi yang tidak hadir kehilangan nilai presentasi & diskusi (25%).
3. Tiap kelompok memilih satu presenter terbaik dari anggotanya. Jawban terhadap pertanyaan audiens
tidak harus selalu presenter, tapi bisa diantara anggota kelompok.
4. Tunjukkan kekompakan kelompok dalam memahami substansi paper yang dibahas dan kesiapan
menjawab pertanyaan selama diskusi.
Isu/substansi Yang Harus diulas dalam paper:
Identifikasi Core Business Functions yg ada di perusahaan yg jadi kasus anda, sbg contoh seperti fungsi-fungsi berikut:
Customer Relation Management (CRM)
Supply Chain Management (SCM) & Enterprise Resource Planning (ERP) & Inventory
Commerce & marketing
Production/Manufacture/Repair
Human Resource Management (HRM)
Finance/Accounting
Routing & Shipping
Others ...
Dari hasil identifikasi di atas fungsi bisnis yang mana yang sudah berbentuk e-business atau fungsi bisnis
mana yg menurut anda sangat perlu dijadikan e-business
Jelaskan mengapa perlu dijadikan e-business & bagaimana fungsi bisnis itu dijalankan dg model e-business !
Apa kelebihan/keuntungan menerapkan fungsi bisnis tsb dg e-business tsb bagi perusahaan, bagi

customers dan partners atau mitra?
Apa dampak persaingan antar perusahaan yang paling kritis bagi perusahaan and jika e-business tidak
segara diterapkan menurut anda?
Future
Development

Rasionalisasi langkah/usulan pengembangan ke depan shg fungsi e-business terus dapat dikembangkan
mengantarkan perusahaan anda lebih kompetitif dalam dinamika globalisasi dan pasar bebas!

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

