Depok, ………….…. 20…
Kepada YTH.
Bapak/Ibu Staf Pengajar
Departemen Teknik Sipil FTUI
Di tempat,

Perihal: Tugas Akhir Mata Kuliah Kapita Selekta

Salah satu tugas akhir mata kuliah Kapita Selekta di Departemen Teknik Sipil (DTS) adalah
membuat Proposal Bisnis terkait bidang Teknik Sipil dan Teknik Lingkungan untuk setiap
kelompok yang dibentuk. Sebagai salah satu penilaian akhir dari proposal tersebut adalah
dilakukannya promosi dan penawaran produk/jasa yang diusulkan, kepada staf pengajar/dosen
di lingkungan DTS.
Oleh karena itu, kami mohon kesediaan waktu dan bantuan penilaian dari bapak/ibu sekalian
yang teknis pelaksanaan dan lembar penilaiannya dapat dilihat pada lampiran 1.
Adapun rencana penilaian tersebut dilaksanakan pada:
Periode UAS :
…………………. hingga ………………..
Waktu
:
Sesuai janji temu
Tempat
:
Sesuai janji temu
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan bapak/ibu kami ucapkan banyak
terima kasih.

Sekretaris Departemen Teknik Sipil FTUI,

Mulia Orientilize, ST., MEng.
NIP. 197203061998022001

LAMPIRAN 1: Teknis Penilaian dan Lembar Penilaian
Teknis Penilaian promosi sebagai berikut :
-

Mahasiswa (secara berkelompok) akan menghubungi bapak/ibu sesuai pilihan mereka;
Mahasiswa akan menghubungi dan membuat janji temu untuk presentasi;
Setelah sepakat terkait waktu dan tempat, maka mahasiswa akan mempresentasikan dan
menjual produknya (sekitar 10-15 menit) seolah bapak/ibu target pasar mereka;
Bapak/Ibu dapat mengajukan pertanyaan, meminta klarifikasi, ataupun memberikan
tanggapan dan masukan;
Mahasiswa akan memberikan lembar penilaian (lembar ini) yang kemudian diberi nilai dan
ditandatangani oleh bapak/ibu;
Lembar penilaian yang telah diisi dimasukkan ke dalam amplop yang tersedia, dilem, dan
diparaf pada sambungan penutup amplop, untuk kemudian diberikan kepada mahasiswa;
Penilaian selesai, mahasiswa (kelompok) akan meneruskan dan memberikan hasil penilaian
kepada dosen penanggungjawab mata ajaran Kapita Selekta.

Lembar Penilaian:
Dinilai tanggal: _______________________
Produk/Jasa: _________________________

Kelompok: _______
No

Apek

Bobot

1

Pendekatan Promosi
(Membuat janji dan sikap)

10%

2

Penguasaan Materi
(Inovasi, kreatifitas, dan pengetahuan)

25%

3

Kemampuan Penyampaian
(Kejelasan, artikulasi, dan penampilan)

30%

4

Kelengkapan Promosi
(Proposal dan Info Produk/Jasa)

20%

5

Kemampuan Menjawab Pertanyaan
(Kebenaran dan kedewasaan)

15%

Nilai

Catatan (Jika ada)

TOTAL/RATA-RATA:
Range Nilai:
Sangat Kurang
< 50

Kurang

Cukup Baik

Baik

Sangat Baik

51 - 60

61 - 70

71 - 85

86 - 100

Penilai: _____________________________

Tanda tangan:_________________

