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Abstrak— Tulisan ini memberikan paparan tentang tujuan
diselenggarakannya mata kuliah kapita selekta, sedikit gambaran
mengenai teknis pelaksanaannya, penulisan dan pengumpulan
makalah sebagai laporan, serta cara penilaiannya.

Kata kunci— Kapita Selekta, tujuan, teknis pelaksanaan, la-
poran, penilaian.

I. TUJUAN

K APITA Selekta adalah salah satu mata kuliah yang
wajib diselesaikan oleh mahasiswa program studi sarjana

Jurusan Teknik Informatika. Dalam kurikulum 2004, mata
kuliah ini tercantum dengan kode CS4102. Mata kuliah dengan
bobot dua sks ini ditawarkan terutama untuk mahasiswa yang
menginjak semester ganjil tahun keempat. Namun demikian
tidak menutup kemungkinan adanya mahasiswa yang tengah
berada pada tahun yang lain juga turut mengikuti mata kuliah
ini.

Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah memberikan
kesempatan kepada mahasiswa untuk memperkaya wawasan
dalam bidang ilmu informatika secara luas. Mata kuliah ini
disajikan dalam bentuk presentasi dan dialog dengan dosen
atau praktisi mengenai hal-hal baru, praktis dan / atau yang
tidak tercakup dalam materi perkuliahan di kelas. Sangat
mungkin dari dialog tersebut muncul ide atau pertanyaan
penelitian yang dapat dijadikan bahan tugas akhir mahasiswa
atau agenda riset di tingkat laboratoria maupun jurusan.

II. T EKNIS PELAKSANAAN

Sepanjang semester ganjil 2004-2005 ini, Insya Allah akan
diadakan enam sesi kapita selekta. Semua sesi akan diadakan
pada waktu dan tempat seperti yang tercantum pada jadwal
kuliah yang dikeluarkan oleh Jurusan Teknik Informatika, ke-
cuali ada pemberitahuan mengenai perubahannya. Perubahan
jadwal ini mungkin harus dilakukan untuk menyesuaikan jad-
wal dan kesediaan pembicara. Perubahan tempat pelaksanaan
kapita selekta dapat terjadi demi mengantisipasi jumlah pe-
serta kuliah atau ketersediaan sarana penunjang kuliah. Materi
presentasi dan file-file pendukung (jika ada) Insya Allah akan
bisa di-download dari situs project.stttelkom.ac.id pada bagian
Download - Materi Kuliah - Kapita Selekta.

III. L APORAN

Tiap selesai satu sesi kuliah kapita selekta, tiap mahasiswa
peserta kuliah wajib menyusun dan mengumpulkan makalah.
Makalah dikumpulkan dalam bentuksoft copy selambat-
lambatnya tujuh hari setelah pelaksanaan sesi kuliah kapita
selekta yang bersesuaian. Jika pengumpulan makalah melewati
batas tersebut, maka dianggap tidak menyerahkan.

Makalah yang disusun dan dikumpulkan bukanlah sekedar
rangkuman dari materi yang disampaikan pembicara saat pre-
sentasi. Makalah haruslah mengulas masalah-masalah (berikut
solusi) atau perkembangan terkini dalamdomain yang sama
dengan topik sesi kapita selekta tersebut. Isi makalah adalah
kajian murni dari mahasiswa. Cuplikan dari pustaka lain
diperbolehkan dalam porsi yang sepantasnya dan tetap tunduk
pada etika penulisan di dunia akademis. Jika ada dua atau lebih
makalah yang isinya sama (melebihi kewajaran) maka semua
makalah yang sama dianggap tidak pernah dikumpulkan.

Panjang makalah dibatasi hanya tiga sampai empat halaman
A4. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar
dengan formatpaper dua kolom seperti tulisan ini. Makalah
ditulis menggunakan LATEX. Untuk keseragaman format, file
barekapsel.tex dan kapsel.cls disediakan oleh jurusan. Di
dalam makalah, tidak diperkenankan ada gambar.

Makalah dikumpulkan lewat situs project.stttelkom.ac.id,
pada bagian Upload - Laporan Kapsel. Yang harus
dikumpulkan adalah file kapsel-2004-X-yyyyyyyyy.tex dan
kapsel-2004-X-yyyyyyyyy.pdf. ’X’ diganti dengan angka
Arab yang menunjukkan sesi kapsel ke-X. ’yyyyyyyyy’
digantikan dengan sembilan digit NIM mahasiswa. Seba-
gai contoh, kapsel-2004-3-113930030.tex dan kapsel-2004-3-
113930030.pdf adalah yang harus dikumpulkan oleh maha-
siswa dengan NIM 113930030 untuk kapita selekta tahun 2004
sesi ketiga.

IV. PENILAIAN

Nilai akhir mata kuliah kapita selekta didapat dari hasil
ujian. Ujian dilaksanakan secara tertulis sedikitnya satu kali
dalam semester saat kuliah kapita selekta dilaksanakan. Bahan
ujian adalah materi yang disampaikan dalam kuliah-kuliah
kapita selekta pada semester tersebut.

Mahasiswa peserta kuliah kapita selekta diperkenankan
mengikuti ujian jika memenuhi syarat-syarat berikut:

• Mengambil sks mata kuliah kapita selekta. Ditunjukkan
dengan tercantumnya kode dan nama mata kuliah kapita
selekta pada KSM.

• Hadir setidaknya 80% dari keseluruhan jumlah kuliah
kapita selekta yang diselenggarakan.

• Mengumpulkan makalah yang jumlah dan isinya sesuai
dengan topik kuliah kapita selekta yang diselenggarakan.

Jika ada pertanyaan atau komentar mengenai pelak-
sanaan Kapita Selekta silakan kirim e-mail ke: kapsel-
if@stttelkom.ac.id.
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