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Jenis tugas: 
Menulis naskah (academic paper) 

Deskripsi tugas: 
Mahasiswa menguraikan/mengidentifikasi permasalahan,  menguraikan perkembangan  ekonomi 
wilayah (dengan tema spesifik), menggunakan data kuantitatif, melaksanakan analisis Shift-Share, 
membahas dan mendeskripsikan pemecahan masalah. 

Tujuan tugas: 
Mahasiswa menguasai konsep dinamika perkembangan wilayah, menerapkan analisis shift-share, 
dan merumuskan konsep pemecahan masalah. 

Tema:  
pada dasarnya bebas, dengan alternatif sbb 

1. perkembangan struktur ekonomi wilayah 
2. perkembangan struktur ketenagakerjaan wilayah 
3. perkembangan persepsi masyarakat terhadap lingkungan hidup  
4. perkembangan pola penggunaan lahan perkotaan 
5. perkembangan tingkat pendidikan wilayah 
6. perkembangan ekonomi wilayah perbatasan 
7. perkembangan sektor pariwisata wilayah 
8. perkembangan UMKM wilayah 
9. perkembangan ekonomi kreatif dalam wilayah 
10. perkembangan kondisi kriminalitas 
11. dll  

Sistematika 
1. Judul: jumlah kata tidak lebih 15 kata 
2. Ringkasan: memuat tujuan dan hasil (180-200 kata), ringkasan diketik 1 spasi 
3. Pendahuluan: memuat latar belakang (termasuk identifikasi permasalahan pokok) dan tujuan 

penulisan (maksimal 2 halaman) 
4. Deskripsi wilayah: memuat garis besar kondisi umum wilayah dan keadaan spesifik sesuai 

tema (termasuk permasalahan wilayah), tunjukkan dengan data kuantitatif, data siap untuk 
dianalisis shift-share (3-4 halaman) 

5. Tinjauan Pustaka: memuat narasi konsep teori bukan kumpulan teori sesuai tema (2-3 
halaman) 

6. Pembahasan: memuat hasil analisis Shift-share (metode analisis shift-share bisa dipelajari 
dari buku yang difotocopy), implikasi hasil, dan pengembangan kebijakan pembangunan 
wilayah (4-5 halaman).  . 

7. Penutup: memuat bukti pencapaian tujuan (hanya 1 halaman) 
8. Daftar Pustaka: memuat pustaka yang dikutip 

Format 
Huruf Times New Roman 12, spasi 1.5, panjang maksimal 15 halaman, kertas ukuran kwarto.  Naskah 
ditulis tanpa cover, mengalir terus dari judul hingga daftar pustaka tanpa harus memaksa mengganti 
halaman.  Pada dasarnya naskah disiapkan utk publikasi di jurnal atau majalah ilmiah. 

Pengumpulan tugas 
Naskah (hardcopy) dikumpulkan di kampus (ruang kuliah) ke ketua kelas; dan softcopy (MSWord) 
dikirim ke iwanuwg@widyagama.ac.id; selambat-lambatnya tanggal 12 Mei 2011 
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