
Motivation Letter 

Mengikuti Seleksi Asisten 

Mata Kuliah Perencanaan Transportasi  

Di Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada  

Oleh: Zeji Mandala, 09/281216/TK/3485, Universitas Gadjah Mada 

  Menjadi seorang asisten merupakan tugas yang mulia dalam dunia akademis 

yang dilakukan dalam rangka membantu seorang dosen dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar di suatu perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Seorang asisten 

tentu saja harus memiliki kualifikasi tertentu yang dapat mendukung aktivitasnya yaitu: 

1. Kemampuan akademis yang tinggi dilihat dari Indeks Prestasi Komulatif (IPK), 

2. Mampu berkomunikasi dengan baik dan,  

3. Berpengalaman dalam menjadi asisten baik asisten mata kuliah maupun asisten 

penelitian. 

Dari kualifikasi di atas bahwa penulis sudah memenuhi persyaratan yang cukup 

sesuai dengan pekerjaan menjadi seorang asisten di Tenik Perencanaan Wiayah dan 

Kota. Adapun kualifikasi yang dapat menjadi pertimbangan sebagai berikut: 

nama  : Zeji Mandala 

semester  : 7 (Tujuh) 

IPK   : 3,74 (Skala 4) 

nilai transportasi  : A (4.00) 

pengalaman menjadi asisten: 

a. Mata Kuliah Metode Teknik Analisis Kawasan, Tahun  Ajaran 2010/2011, 

semester Ganjil 

b. Mata Kuliah Metode Teknik Rencana Kawasan, Tahun  Ajaran 2010/2011, 

semester Genap 

c. Mata Kuliah Studio Perencanaan 2, Tahun  Ajaran 2010/2011, semester 

Genap 

d. Mata Kuliah Studio Analisis Kawasan, Tahun  Ajaran 2010/2011, semester 

Ganjil 

 

 Adapun motivasi penulis ingin menjadi asisten bukan karena penulis ingin 

dikatakan pintar atau ingin dihormati tetapi ingin berbagai ilmu dengan rekan-rekan 

mahasiswa dan juga menolong mahasiswa yang kurang mengerti apa yang telah 

disampaikan oleh dosen.  Selain itu, motivasi penulis untuk menjadi asisten mata kuliah 

perencanaan trasnsportasi adalah untuk mengembangkan dan mengasah ilmu 



pengetahuan yang telah didapat khususnya tentang perencanaan transportasi dan untuk 

mendalami ilmu tentang perencanaan transportasi sebagai pendukung tugas akhir (TA).  

  .  

  Oleh karena itu, cita-cita besar penulis setelah diterima menjadi asisten 

perencanaan transportasi di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas 

Gadjah Mada, Penulis dapat memberikan kontribusi untuk sharing ilmu yang telah 

didapat selama menjadi asisten dan dapat membantu rekan-rekan mahasiswa yang 

belum memahami substansi. Maka harapan besar penulis dapat berkenan memberikan 

kesempatan bagi penulis untuk menjadi asisten mata kuliah perencanaan transportasi. 

   

Yogyakarta, 17 September 2012 

Narator, 

 

 

 

Zeji Mandala 

NIM.09/281216/TK/34859 

Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota 

Universitas Gadjah Mada  


