
cademic Book Report, sebuah buku atau dokumen
tercetak yang menyertai proses belajar mengajar di

kampus IM ini. Di munculkan sebagai sarana komunikasi
antara mahasiswa dan dosen wali atau ketua program
studi masing-masing. Di samping juga ada beberapa in-
formasi yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan.
Informasi bisa berupa informasi yang berasal dari maha-
siswa & juga dari program studi. Informasi yang berasal
dari mahasiswa, misalnya identitas & latar belakang
mahasiswa. Informasi yang berasal
dari prodi, misal visi-misi-tujuan pro-
gram studi masing-masing, daftar mata
kuliah, dll.

etiap mahasiswa yang terdaftar di
program studi atau jurusan ter-

tentu akan mendapatkan sebuah buku
ARB ini. Bila ada 8 prodi di IM, maka
berarti ada 8 macam ARB ini. Sehingga
Anda harus menyebutkan program
studi masing-masing ketika akan
menerima ARB ini. Karena isi setiap
program studi akan berbeda, meski
perbedaannya tidak 100%. Apa yang
berbeda & apa yang sama akan kita
bahas dalam tulisan ini.

imulai dari cover, ada cover pra-
cetak & cover-pasca cetak. Apa itu

pra-cetak ? Pra-cetak adalah desain
awal sebelum di cetak oleh pihak
percetakan. Pasca-cetak adalah hasil
akhir ARB yang Anda terima, terlepas plus-minus hasil
cetakannya. Seperti apa tampilan pasca-cetak ? Seperti
yang tertampil di foto atas dengan corak page-border

kelelawar, saya ambil contoh ARB yang dari prodi Akun-
tansi S1. Terus yang mana yang pra-cetak ?. Ini tampi-
lannya. Memang terlihat ‘pucat’ dan ’monotone’ karena
‘desain-awal’. Oleh pihak percetakan di re-desain se-
hingga menjadi di atas itu.

i mana plus-minus-nya ? Itu adalah hal biasa dalam
mencari bentuk terbaik. Plus-minus bisa di abaikan

asal ‘konten utama’ sebagai pesan informasi harus ter-
sosialisasikan dengan baik. Pesan yang terpenting di

cover tersebut adalah :
1. Ada judul utama sebagai identitas
yaitu Academic Report Book, dan ada
nama program studi & logo.
2. Identitas lengkap dari perguruan
tinggi yang bersangkutan. Ada alamat
jalan lengkap dengan kode pos, ada
nomor telepon & fax.
3. Juga alamat global berupa alamat
website, akun facebook dan twitter
sebagai sarana komunikasi berbasis
sosial media. Dan, alamat GPS (nanti
dijelaskan di tulisan berikutnya).

amun, ada beberapa halaman
yang minus-nya terlalu banyak

sehingga pesan-informasi yang seha-
rusnya ada ternyata tidak muncul alias
tidak ada. Di sinilah tujuan tulisan ten-
tang ARB di edisi Juli dari Buletin
Pustaka Maya ini, sebagai pelengkap-
korektip atas edisi pasca-cetak. Se-

hingga temuan plus-minus bisa di konvert menjadi plus-
tanpa-minus alias menjadi semakin baik.
Semoga berkenan.
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ARB, kenali lebih dekat ... !!! [1] ; ARB, tela’ah per-lembar #1 s/d #5 [2 s/d 6] ; Alamat GPS buat apa ??? [7]

Academic-Book-Report



H A L . 2H A L . 2

etelah cover,
akan kita jumpai

lembar ini. Di sini
Anda isikan nama
lengkap, NIM & jan-
gan lupa foto terbaik
dengan pose & gaya
terbaik. Juga isikan
nama Dosen Wali
Anda, yang semen-
tara ini masih di
pegang Ketua Pro-
gram Studi masing-
masing. Untuk NIDN
bisa di tanyakan ke
BAAK, selain ke
Dosen Wali ybs.

agian berikutnya
adalah informasi

penggunaan ARB ini, tidak ada cara lain kecuali baca &
pahami, bila belum paham tanyakan ke Dosen Wali

Anda. Bisa dikatakan 3 lembar pertama, mulai dari
cover, identitas & petunjuk penggunaan, sebagian besar
adalah sama, perbedaannya hanya di program studi &
identitas pengguna atau nama mahasiswanya masing-
masing.

erikutnya adalah Visi-Misi-Tujuan, yang ini berbeda
tiap program studi, saya ambil contoh yang pro-

gram studi Akuntansi S1.

ada halaman berikutnya, halaman Profil Mahasiswa
atau halaman 2 (dua) terdapat kesalahan yang cu-

kup mengganggu, ini terkait dengan yang saya sebut
‘minus’ pada pasca-cetak, karena secara substansial te-
lah menghilangkan ‘informasi’ yang seharusnya ada
menjadi tidak ada. Ada potensi ‘kerugian-informasi’ se-
hingga di indikasikan akan menurunkan ‘kualitas infor-
masi’. Mari kita bandingkan, mulai dari yang pra-cetak.
Bandingkan dengan ARB Anda (pasca-cetak) halaman 2
bagian bawah. Isian yang ada di situ sengaja saya blok
untuk menghormati privasi si pemilik ARB ini.
Manakah minus yang bisa Anda temukan ? Setelah mem-

bandingkan tampilan pra & pasca cetak apa yang bisa
ditemukan ? Ada beberapa temuan minusnya. Pertama,
Data Orang Tua & Wali, hanya nama saja. Padahal yg pra
-cetak lebih banyak lagi. Kedua, perhatikan garis atau
underline yang dipakai sebagai tempat isian informasi.
Yang pra-cetak tampak rapi, tapi yang pasca-cetak nam-
pak ‘terlipat’, atau ‘turun’ ke baris berikutnya.

Nah, dengan demikian semoga point-minus bisa menjadi
tidak-lagi-minus. Sekalian tulisan ini menjadikan ralat
atau koreksi atas tampilan halaman 2 yang kurang sem-
purna. Semoga berkenan.
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da 5 form Portofolio Mahasiswa yang memperjelas
latar belakang mahasiswa. Tiap form telah diberi

keterangan secukupnya tentang cara mengisinya. Di-
harapkan Dosen Wali bisa lebih mengenal terhadap
mahasiswanya. Tapi yang jelas portofolio ini membantu

mengidentifikasikan kelebihan & prestasi si mahasiswa
yang bersangkutan. Stakeholder juga berkepentingan,
semisal perusahaan atau pencari tenaga kerja. Ini adalah
CV versi ARB. Siapa Anda sejatinya & apa yang Anda bisa,
bisa dilihat di Portofolio ini.
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ada halaman 6 s/d 9 terdapat Lembar Konsultasi yang merupakan form yang berisikan informasi kegiatan konsul-
tasi mahasiswa dengan Dosen Wali atau Ketua Program Studi. Dan saya pikir sudah cukup jelas cara mengisinya.

Yang susah justru hadir melakukan konsultasi akademiknya.

Tahun Akademik : __________ / __________ Semester : ____________

Mahasiswa Dosen Wali

*) Keterangan : di isi S = Saran, TP = Tindakan Perbaikan atau S = Solusi

No. Tgl-Bln-Thn Materi Konsultasi Keterangan *)
Paraf

ada halaman 10 terdapat Daftar Mata Kuliah & Nilai yang dicapai, yang sesuai dengan Program Studi Anda masing-
masing. Saya ambil contoh saja satu tampilan di bawah ini. Silahkan Anda cek & rechek masing-masing mata kuliah

terkait dengan masing-masing Program Studi Anda masing-masing. Disertakan juga mata kuliah wajib dan mata kuliah
pilihan. Di sajikan mulai dari semester 1 s/d 8 untuk S1 & semester 1 s/d 6 untuk D3. 

N1 N2 N3

1 EPK1210 Pancasila 2

2 EPK1211 Bahasa Inggris I 2

3 EKK1409 Pengantar Akuntansi 4

4 EKK1306 Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro 3

5 EKK1304 Pengantar Bisnis 3

6 EKK1307 Matematika Ekonomi 3

7 EBB1301 Hukum Bisnis 3

Jumlah SKS 20

No. KMK Mata Kuliah SKS MK Prasyarat
Nilai yang diperoleh

N1 N2 N3

1 EPB8627 Skripsi 6 Met. Penelitian;Seminar Ak.

Jumlah SKS 6

Nilai yang diperoleh
No. KMK Mata Kuliah SKS MK Prasyarat
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i 2 lembar terakhir terdapat 4 chart atau grafik yang berfungsi menvisualisasikan angka-angka dalam bentuk
grafik. Angka yang di grafikkan adalah angka Indeks Prestasi & SKS , baik per-semester maupun kumulatif. Beserta

garis pandu sebagai standar acuan pencapaian. Untuk chart #1, sebaiknya IP Anda per-semester berada pada zona
Merah ke Hijau atau antara 3.00 s/d 4.00. Bila di bawah zona Biru maka Anda berada pada zona Bahaya. Pada chart #2,
bila IP Anda diatas 3.00 dimungkinkan mengambil SKS di atas 20 sks. Tentu saja semakin tinggi IP Anda akan memung-
kinkan pengambilan SKS yang lebih tinggi pula, sehingga masa studi bisa tepat waktu. Itu yang diharapkan. 
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ntuk chart #3, sebaiknya IP Kumulatif Anda per-semester berada pada zona Merah ke Hijau atau antara 3.00 s/d
4.00. Cara menghitungnya bisa dilihat di Panduan Akademik. Bila di bawah zona Biru maka Anda berada pada zona

Bahaya. Pada chart #4, bila dengan asumsi rata-rata mengambil 20 sks, maka capaian Anda persis tepat di garis diago-
nal itu. Bila persis di garis diagonal, maka capaian Anda adalah standart saja. Sebaiknya capaian total SKS Anda selalu di
atas garis biru itu. Itu yang terbaik.
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Jl. Jakarta 79 Bandung
@LAN : \\sdc\ebook atau
\\192.168.2.5\ebook
Phone: 022-7272-672
Fax: 022-7271-693
E-mail: yosnex@yahoo.com

Selain menyediakan bahan bacaan berupa buku atau hard-copy, PERPUSTAKAAN IM
juga menyediakan bahan bacaan berupa konten digital ebook dan file sejenisnya (soft-
copy) diberi nama atau code-name “PUSTAKA-MAYA”.
Kenapa namanya PUSTAKA-MAYA ? Karena sumber ebooknya hampir 90% berasal
dari internet atau dunia maya.

Bulletin ini digunakan sebagai wahana informasi dalam menyajikan informasi seputar
PUSTAKA-MAYA. PUSTAKA-MAYA dikelola bersama oleh bagian PERPUSTAKAAN
(penanggungjawab konten oleh Haryoso Wicaksono, S.Si., M.M., M.Kom.) dan bagian
PUSKOM (penanggungjawab hardware oleh Patah Herwanto, S.T., M.Kom.). Dibawah
pembinaan Pembantu Ketua I bidang Akademik (Chairuddin, Ir., M.T., M.M.)

Edisi FULL-COLOR Digital Bulletin

PUSTAKA-MAYA tersimpan di folder :

\\sdc\ebook\4_REFERENSI_UMUM\Bul

etin_Pustaka_Maya

PUSTAKA-MAYA menuju GLOBAL MULTIMEDIA EDUTAINTMENT

PUSTAKA-MAYA
@ Indonesia-Mandiri

ederetan angka-angka ini bisa Anda lihat di cover-depan-bawah, apa gunanya ? Buka internet, buka Google Maps di
https://maps.google.com/ . Lalu masukkan angka yang kanan : -6.913333, 107.642778 lalu click icon search,

seperti dibawah ini.

Lalu muncul-lah yang berikut ini. Itulah alamat global dari Kampus Indonesia Mandiri. Kalau Anda ada GPS di smart-
phone Anda, hal diatas juga bisa dicoba. Ada beberapa GPS yang menjadi bagian dari smartphone berbasis OS tertentu,
seperti Android, Blackberry, iOS, Symbian atau OS lainnya. Ada juga GPS sebagai alat yang terpisah dengan smart-
phone. Bahkan GPS sudah terdapat pula di perangkat fotografi atau kamera digital tertentu. Biasanya ada fasilitas Geo-
Tagging-nya. Selamat mencoba, minimal Anda tahu alamat global kampus IM di dunia maya. 


