TM 1 :
Penugasan
Penugasan bersifat individu
Buku penugasan menggunakan buku berukuran A5 tebal 38 lembar
	Buku disampul dengan kertas sampul berwarna putih.
Pengerjaan tugas harus tulis tangan menggunakan bollpoint warna hitam.
Pengerjaan tugas tidak boleh bolak balik. (Hanya menggunakan sisi kanan buku)
	Ketentuan cover buku
	Disarankan menggunakan kertas kalender bekas putih polos.
	Foto selfie peserta ukuran 2R ditempel dengan margin 3 cm dari tepi atas buku, 3 cm dari tepi kiri, 3 cm dari tepi kanan, 3 cm dari tepi bawah.
	Tuliskan “motto hidup” 1cm di atas foto.
	Nama peserta ditempel di bawah foto berjarak 2cm. ukuran font 1,5cm tulis tangan. Peserta perempuan menggunakan spidol warna MERAH. Peserta laki-laki menggunakan spidol warna BIRU. Nama ditulis satu baris di kertas HVS dan ditempel di sampul buku.
	Nama kelompok ditulis di bawah nama peserta penulisan menggunakan kertas HVS dengan spidol permanen berwarna hitam dengan ukuran 2cm.

	Tugas pribadi :

	Halaman 1 “ceritakan satu tokoh kearsipan” deskripsikan secara singkat maksimal 100 kata.
	Pada lembar selanjutnya, tuliskan biodata pemilik meliputi : Nama Lengkap, Nama Panggilan, TTL, Alamat Asal, Alamat di Jogja, Golongan Darah, Nomor HP, Sosial Media.

Menuliskan biodata pendamping dan seluruh anggota kelompok yang meliputi: Nama, TTL, Alamat di Jogja, No. HP, Sosmed, keunikan setiap anggota kelompok.
	Membuat tulisan tentang ‘Apa yang kalian ketahui tentang Kearsipan?’. Minimal 1 halaman.
	Menuliskan prospek kerja lulusan Kearsipan. Minimal 1 halaman.
Menuliskan biodata 5 alumni Kearsipan UGM yang meliputi: Nama, Alamat, No. HP, Tempat Kerja
Menuliskan deskripsi dari nama kelompok minimal 150 kata. Karakter apa yang bisa diambil di kehidupan sekarang dan berguna di dunia kearsipan.
	Menuliskan minimal 20 biodata Panitia PPMPK 2018 meliputi Nama, TTL, Alamat di Jogja, Kelas, Jabatan, Sosmed, dan Ttd.

	Tugas Kelompok :

	Yel-yel kelompok

Jargon Kelompok
Membuat kerajinan tangan yang bermanfaat, bernilai jual, dan ramah lingkungan. Presentasikan dengan model menawarkan barang tersebut. (waktu presentasi akan diinfokan lebih lanjut)
Presentasikan 2 teman sekelompok yang memiliki keunikan (ciri khas sehingga mudah untuk dikenali)
	Menyiapkan pentas seni, durasi (?). pembagian pentas seni diundi. Apabila kurang sesuai maka dapat bertukar dengan kelompok lain sesuai persetujuan.
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