
Nama Penilai: Tanggal Penyerahan Makalah:

Nama Penulis: Tanggal Penilaian:

Judul Makalah:

Penilaian (NILAI TOTAL) : -                

NO BOBOT NILAI TOTAL

1 Orisinalitas: 25%
a. Ide karya tulis memiiki ranah akademis yang baru 5%
b. Relevansi dengan tema 10%
c. Rumusan masalah signifikan 10%

2 Tingkat Kesulitan: 35%
a. Pemahaman terhadap isi/materi 10%
b. Analisis permasalahan dan sintesis 10%
c. Kejelasan dalam mengungkapan ide 5%
d. Kemampuan menyimpulkan bahasan 10%

3 Formasi dan Kelengkapan: 35%
a. Penggunaan bahasa secara baik dan benar 10%
b. Sistematika penulisan (mampu menjelaskan ide) 15%
c. Kesesuaian data dan informasi (standar) 5%
d. Pencantuman daftar pustaka 5%

4 Penyajian Gambar dan Grafik: 5%

Catatan Penilai:

Tanda Tangan Penilai:   (_______________)

Berikan penilaian Anda dengan menuliskan angka antara 60-100 pada kolom Nilai berdasarkan aspek-
aspek yang tertera dalam kriteria penilaian

MK: KAPITA SELEKTA
BORANG PM

PENILAIAN MAKALAH / TULISAN ILMIAH

KRITERIA PENILAIAN


	Proposal-OCW-Toha Saleh-1
	Proposal-Hibah-OCW_Kapita Selekta
	KATA PENGANTAR
	Mata kuliah Kapita Selekta merupakan mata kuliah yang termasuk baru pada Program Studi Teknik Sipil dan Program Studi Teknik Lingkungan di lingkungan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
	Dimulai sejak tahun ajaran 2012/2013, mata kuliah ini terus mengalami penyesuaian silabus dan isi. Merupakan hal yang tidak mudah untuk mengembangkan mata kuliah baru agar sesuai dengan kompetensi akhir lulusan Teknik Sipil, ditambah mata kuliah ini s...
	Namun dengan berjalannya waktu, pada tahun ajaran 2013/2014, mata kuliah Kapita Selekta ini telah diuji-cobakan memanfaatkan SCeLE (Student Centered e-Learning Environment). Hal ini pun masih merupakan iterasi kami dari tim dosen sebagai upaya memperk...
	Melalui hibah ini, diharapkan pengembangan materi dan pengelolaan mata kuliah ini lebih konsisten dan terarah, serta dapat diakses dan dimanfaatkan oleh banyak pihak.
	BAB I
	RINGKASAN MATA KULIAH
	BAB II
	DESKRIPSI MATA KULIAH
	MATRIKS PERKULIAHAN
	EVALUASI HASIL PEMELAJARAN

	Borang-Penilaian_KapSel-B1
	BORANG B1

	Borang-Penilaian_KapSel-C1
	BORANG C1

	Borang-Penilaian_KapSel-C2
	BORANG C2

	Borang-Penilaian_KapSel-CL
	BORANG DISKUSI CL

	Borang-Penilaian_KapSel-Makalah
	Borang Makalah

	Borang-Penilaian_KapSel-Brosur
	Borang Brosur




