
Lampiran 7. Template Penugasan Karya Tulis Mahasiswa 

 

Karya Mahasiswa adalah tugas akhir yang harus dikerjakan oleh 

Mahasiswa baru berupa Karya Tulis sesuai dengan tema masing-masing 

Fakultas.  

A. Ketentuan Umum Karya Tulis Mahasiswa 

Ditulis berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar 

dan Penulisan Maksimal 3 halaman. 

a. Kertas A4 

b. Jenis font Times New Roman 

c. Ukuran font 12 px dengan, 

d. Spasi 1,5 

e. Margin : atas (top) = 3 cm, bawah (bottom) = 4 cm, kiri (left) = 3 cm 

kanan (right) = 4 cm. 

f. Penugasan Karya Mahasiswa dikerjakan dirumah masing-masing, 

kemudian diupload pada laman www.pkkmb.unisla.ac.id . Batas 

upload paling lambat 16 Oktober 2020 Pukul 23.59 WIB. 

 

B. Sistematika Penulisan Karya Tulis Mahasiswa  

Halaman Judul 

1. Judul diketik dengan huruf besar, ekspresif, sesuai dengan masalah 

yang ditulis, tidak membuka peluang untuk penafsiran ganda 

2. Nama penulis dan nomor induk mahasiswa 

3. Perguruan tinggi asal 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

Berisi : 

1. Latar belakang tentang alasan mengangkat masalah tsb, dan penjelasan 

tentang makna penting serta menariknya masalah tsb untuk ditelaah 

2. Uraian singkat mengenai gagasan kreatif yang ingin disampaikan 

3. Mengandung pertanyaan yang akan dijawab melalui penulisan 

rumusan masalah 

4. Tujuan dan manfaat yang akan dicapai 

 

BAB II. TELAAH PUSTAKA 

Berisi : 

1. Uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang 

relevan dengan masalah yang dikaji 

2. Uraian mengenai pendapat yang berkaitan dengan masalah yang dikaji 

3. Uraian mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan 

 



BAB III. METODE PENULISAN 

Berisi : 

Penulisan dilakukan mengikuti metode literatur (Tidak perlu diuraikan 

kembali). 

 

BAB IV. PEMBAHASAN 

1. Analisis permasalahan didasarkan pada data,atau informasi serta telaah 

pustaka untuk menghasilkan alternatif pemecahan masalah atau 

gagasan yang kreatif 

2. Simpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan 

3. Saran disampaikan berupa kemungkinan atau prediksi gagasan dan 

adopsi teknologi 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Memberi informasi sehingga pembaca akan dengan mudah 

menemukan sumber yang disebutkan 

2. Untuk buku: nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, tempat 

penerbit dan penerbit 

3. Untuk jurnal: nama penulis, tahun tulisan, nama jurnal, volume dan 

nomor halaman 

4. Internet: ditulis alamat web sitenya 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  

1. Nama lengkap 

2. Tempat dan tanggal lahir 

3. Karya-karya yang pernah dibuat, penghargaan-penghargaan ilmiah 

yang pernah diraih 

4. NO.HP 

 

C. Tema Karya Tulis Mahasiswa 
 

1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Tema Webinar Sesi I: Pembentukan karakter mahasiswa menjadi 

pembelajar yang tangguh, mandiri dan bertanggungjawab sesuai nilai 

pancasila, UUD'45 dan ajaran aswaja. 

 

2. Fakultas Teknik 

Tema Webinar Sesi II: Perguruan Tinggi Di Era Revolusi Industri 4.0 

dan Kehidupan Baru Pasca Pandemi. 

 

 

 



3. Fakultas Ekonomi - Prodi Manajemen 

Tema Webinar Sesi  III : Pengenalan sistem pendidikan tinggi 

kampus merdeka - merdeka belajar. 

 

 

4. Fakultas Ekonomi – Prodi Akuntansi 

Tema Webinar Sesi  IV : Pembinaan sikap mental positif dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 

5. Fakultas Hukum dan D3 Kebidanan 

Tema Webinar Sesi  V : Pencegahan dan penanggulangan 

intoleransi, radikalisme, terorisme dan penyebaran paham yang 

bertentangan dengan ideologi Negara. 

 

6. Fakultas Agama Islam 

Tema Webinar Sesi VI : Pengenalan nilai budaya, etika, tata 

krama, norma kehidupan kampus, plagiarisme, pencegahan seksual, 

penyalahgunaan narkoba dan anti korupsi dan trampil serta bijak dalam 

bermedsos. 

 

7. Fakultas Perikanan / Fakultas Kesehatan Lingkungan / Fakultas 

Peternakan 

Tema Fakultas : Kiat sukses belajar di PT serta menggali jiwa 

kewirausahaan, prospek dan peluang kerja. 


