
 
 

PEDOMAN UMUM 
 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 
 

PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN 
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI 

TAHUN 2017/ 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITAS PADJADJARAN 
2017 

 



 
 

i 
 

KATA PENGANTAR 

 
 Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat hidayah- Nya 

maka penyusunan Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Padjadjaran) Tahun 2017 ini dapat diselesaikan. Buku Pedoman ini berisi berbagai 

informasi mengenai penyelenggaraan program pendidikan jenjang Sarjana yang dikelola Program Studi Ilmu 

Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi, dimana pedoman ini sebagai petunjuk teknis yang perlu dipahami dan 

dijalankan oleh mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.  

Dinamika penyelenggaraan pendidikan Program Studi Ilmu Perpustakaan di Fakultas Ilmu Komunikasi 

terus berkembang seiring dengan adanya perubahan lingkungan strategis sosial, sehingga secara kelembagaan 

perlu adanya penyesuaian dalam penyelenggaraan pendidikan yang relevan dengan perubahan dan perkembangan 

lingkungan tersebut. Pembelajaran dilaksanakan dengan memadukan berbagai aspek dan cara yang tepat untuk 

menunjang luaran pendidikan yang berkualitas sehingga memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya melalui 

pendekatan transformative learning. 

Buku Pedoman ini yang disusun berdasarkan pada Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas 

Ilmu Komunikasi merupakan panduan penting bagi penyelenggaraan pendidikan namun dalam implementasinya 

sangat memungkinkan adanya dinamika yang harus diapresiasi dalam bentuk kebijakan. 

Pada kesempatan ini, Ketua Program Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi menyampaikan terimakasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya atas upaya yang dilakukan oleh tim penyusun Buku Pedoman yang telah 

bekerja sungguh-sungguh menyelesaikan penyusunan dengan berbagai aktivitas yang dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Sekian dan dengan ini kami sampaikan Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Ilmu 

Perpustakaa Fakultas  Ilmu Komunikasi ini, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, 

terimakasih. 

 
        
       Jatinangor, Juni 2017 
       Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan,  
 
 
 
 
 
       Dr. Agus Rusmana, Drs., M.A.  
       NIP. 19600521198631004 
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BAB I SEJARAH FAKULTAS, VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN DAN KOMPETENSI LULUSAN 

 

1.1 SEJARAH 

Perjalanan Fakultas Ilmu Komunikasi diawali dari pemikiran sekelompok tokoh pendiri yaitu Prof. Dr. Mr. R. 
Moestopo, Azhary Sulaiman, A.Z. Palindih, S. Rochnadi, dan R. Roekomy.  Pemikiran para tokoh pendiri 
membuahkan hasil yang sangat menggembirakan dengan keluarnya SK Ketua Yayasan Pembina Unpad pada 
tanggal 6 September 1960 tentang pembukaan Fakultas Jurnalistik dan Publisitik. Fakultas ini resmi dibuka  pada 
tanggal 18 September 1960 dengan dengan diangkatnya Prof. Dr. Mr. R. Moestopo sebagai Dekan Fakultas 
Jurnalistik dan Publisitik. Sampai saat ini, tanggal 18 September ditetapkan sebagai hari lahirnya Fakultas Ilmu 
Komunikasi. 

Setelah dibukanya Fakultas Jurnalistik dan Publisistik,  pada tanggal  8 Nopember 1960 secara resmi 
disampaikan kepada Menteri PTIP. Berdasarkan kepada pengajuan tersebut, maka  pada tanggal 1 Pebruari 1962 
Fakultas ini menjadi Fakultas Publisistik dan Jurnalistik. Dengan berbagai  pertimbangan terutama pertimbangan 
akademis dan kebutuhan lulusan yang terserap di dunia kerja maka disusulkan perubahan nama Fakultas. Peruhan 
nama Fakultas resmi pada tanggal  23 April 1963 Fakultas Publisitik dan Jurnalistik menjadi  Fakultas Publisistik. 
Dengan nama baru ini pada tanggal 27 Pebruari tahun 1964 sarjana Fakultas Publisistik mendapatkan kesetaraan 
ijasah negeri. 

Fakultas ini secara resmi bernaung dibawah Unpad berdasarkan SK Menteri PTIP No. 225 tertanggal 1 
Nopember 1965 dimana terjadi perubahan bahwa Institut Publisistik dengan lima jurusan, yakni:  

1. Jurnalistik 
2. Penerangan/Propaganda 
3. Public Relations 
4. Graphic Arts/Photography 
5. Telekomunikasi (Komunikasi Massa) 

Ketika menjadi salah satu Fakultas yang ada di lingkungan Unpad dengan nama Fakultas Publisistik. 

Perubahan masih terus terjadi ketika orientasi Ilmu Komunikasi mengalami pergeseran dari Eropa 
khususnya Jerman ke Amerika dan ini dinyatakan dengan SK presiden RI No. 47 tahun 1982 tertanggal 7 September 
1982 tentang susunan organisasi Unpad, dan Kepmendikbud RI No.133/O/1983 tanggal 5 Maret 1983 tentang 
organisasi dan tata kerja Unpad, bahwa Fakultas Publisistik diubah namanya menjadi Fakultas Ilmu Komunikasi. 
Fakultas Ilmu Komunikasi   ini memiliki tiga jurusan : 

 
1. Jurusan Ilmu Jurnalistik 
2. Jurusan Ilmu Hubungan Masyarakat 
3. Jurusan Ilmu Penerangan 

 
Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1985 Fakultas Ilmu Komunikasi membuka 
jurusan baru yaitu jurusan Ilmu Perpustakaan sebagai jurusan yang ke empat. Pada tahun 1994 berdasarkan SK 
Dikti tentang program studi, di Fakultas Ilmu Komunikasi hanya terdiri dari dua Program Studi yaitu Program Studi 
Ilmu Komunikasi dan Program Studi Ilmu Perpustakaan. Pada Program Studi Ilmu Komunikasi terdapat Bidang 
Kajian Jurnalistik, Hubungan masyarakat, dan Penerangan. Pada tahun 1997 nama bidang kajian Penerangan 
berganti nama menjadi Bidang Kajian Manajemen Komunikasi. 

Perkembangan Fakultas kesebelas di Unpad ini terjadi dengan pesat sejalan dengan era informasi yang tidak 
terbendung, sehingga untuk memenuhi permintaan berbagai pihak melalui SK No. 65/DIKTI/Kep/1999 pada tahun 
1999 Fikom membuka program Diploma III PAKT dengan Peminatan Kehumasan, Penyiaran, Periklanan, dan 
Komunikasi Bisnis serta Informasi dan Perpustakaan. Selanjutnya melalui SK No. 184/DIKTI/Kep/1997 mulai tahun  
akademik 1997/1998 Fikom membuka program Ekstensi dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pada 
masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Perjalanan selanjutnya dengan niat baik Fikom 
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pun mengikuti perkembangan keilmuan dan permintaan pasar yang mengharuskan ilmu dan pengetahuan itu terus 
maju berkembang maka dibuka pula program pascasarjana baik jenjang magister maupun tingkat doktoral. Pada 
tahun2009 turun SK DIKTI Nomor 1162/D/T/2009 tanggal 15 Juli 2009 tentang izin penyelenggaran pendidikan 
Magister (S2). 

 
Usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi 

komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi berusaha terus untuk meningkatkan Status Bidang Kajian menjadi  Program 
studi. Berkat perjuangan tersebut pada  tahun  2013 turun SK DIKTI nomor 559/E/O/2013 tanggal 13 November 
2013 tentang Izin penyelenggaran pendidikan  Program Studi Hubungan Masyarakat. Bahkan pada  tahun  2014 
tiga SK DIKTI turun secara berurutan   1) SK DIKTI nomor 68/E/O/2014 tangal 7 Mei 2014 tentang Izin 
penyelenggaraan pendidikan Program Studi Manajemen Komunikasi, 2) SK DIKTI nomor 72/E/O/2014 tanggal 7 
Mei 2014 tentang izin penyelenggaraan pendidikan Program Studi Jurnalistik, 3)  SK DIKTI  nomor 309/E/0/2014 
tanggal 12 Agustus 2014 tentang Izin penyelenggaran  pendidikan Program  Studi Televisi dan Film. 

Pada saat ini Fakultas Ilmu Komunikasi memiliki  9 (Sembilan) program Studi yaitu; 
 

1. Program Studi D3 Hubungan Masyarakat 
2. Program Studi S1 Ilmu Komunikasi  
3. Program Studi S1 Ilmu Perpustakaan 
4. Program Studi S1 Hubungan Masyarakat 
5. Program Studi S1 Manajemen Komunikasi 
6. Program Studi S1 Jurnalistik  
7. Program Studi S1 Televisi dan Film 
8. Program Studi Magister Ilmu Komunikasi 
9. Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi. 

Untuk mendukung kelancaran proses pendidikan, Fakultas Ilmu Komunikasi  memiliki 7 gedung di lokasi 
kampus Jatinangor. Gedung 1 digunakan untuk ruang perkantoran, auditorium dan dekanat. Gedung 2 digunakan 
untuk kegiatan perkuliahan serta laboratorium, Gedung 3 digunakan untuk ruang kantor jurusan, ruang sidang 
bersama serta laboratorium, Gedung 4 digunakan untuk ruang perkantoran, ruang kuliah serta ruang auditorium, 
Gedung 5 digunakan untuk ruang kuliah, gedung 6 digunakan untuk kegiatan kemahasiswaan, serta gedung 7 
digunakan untuk ruang kantor, laboratorium, auditorium, perpustakaan dan ruang kuliah. 

 

1.2. VISI, MISI FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI 

 
A. Visi Fakultas Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad menjadi pusat pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, 
pengembangan ilmu, dan pemanfaatan teknologi jenjang Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor bidang ilmu 
komunikasi,ilmu perpustakaan dan hubungan masyarakat yang memiliki keunggulan kompetitif.  
 

B. Misi Fakultas Ilmu Komunikasi 

 Mengembangkan ilmu komunikasi, ilmu perpustakaan dan hubungan masyarakat  secara 
komprehensif sejalan dengan perkembangan Ipteks.  

 Melaksanakan pendidikan bidang ilmu komunikasi, ilmu perpustakaan dan hubungan 
masyarakatyang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berdaya saing secara moral 
maupun akademis yang bermanfaat bagi masyarakat. 

 Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu komunikasi, ilmu 
perpustakaan dan hubungan masyarakat guna menopang pendidikan dan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi bagi komunitas akademik, pemerintah, industri dan masyarakat pada 
umumnya. 
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 Melaksanakan manajemen pendidikan dengan menerapkan prinsip penjaminan mutu (quality 
assurance) dan menerapkan sistem manajemen profesional berbasis transparansi dan akuntabilitas 
untuk menciptakan hubungan kelembagaan yang efektif dan efisien dengan asasgood governance. 

 Menjalin hubungan kerja sama secara berkesinambungan dengan menerapkan prinsip kesetaraan, 
kemitraan dan saling percaya.Memperkuat dan mengembangkan jaringan kelembagaan ilmu 
komunikasi dan ilmu perpustakaan pada PTN dan PTS di tingkat nasional dan internasional. 

 
 
 
 
C. TUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FAKULTAS 

Tujuan penyelenggaraan Fakultas Ilmu Komunikasi adalah untuk:  
 
1) Menyelenggarakan pendidikan yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan 

tinggi. 
2) Menghasilkan lulusan yang berdaya saing internasional dan sesuai dengan tuntutan lapangan kerja dalam 

bidang komunikasi dan perpustakaan serta hubungan masyarakat. 
3) Memperkuat dan mengembangkan jaringan kelembagaan ilmu komunikasi dan ilmu perpustakaan  serta 

hubungan masyarakat pada PTN dan PTS di tingkat nasional dan internasional 
4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan  akademik dan fasilitas penunjangnya 
5) Mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan dan kualifikasi yang mumpuni  baik 

secara bidang mental dan spiritual. 
6) Mengembangkan kemampuan mahasiswa melalui peningkatan kuantitias dan kualitas aktivitas mahasiswa. 
7) Menata dan menyempurnakan komponen dalam sistem kelembagaan fakultas. 
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BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 

 
VISI  
Menjadi pusat pengembangan keilmuan Informasi dan kelembagaan informasi berbasis teknologi informasi 
dan komunikasi, melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif pada skala internasional di 
tahun 2022 
 
MISI  
1. Mengembangkan penyelenggaraan pendidikan dengan prinsip meningkatkan kualitas, efisiensi, relevansi, dan 

akuntabilitas. 
2. Melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu, pengetahuan, dan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam bidang Informasi dan lembaga informasi. 
3. Mengembangkan tenaga ahli di bidang informasi dan perpustakaan baik secara kualitas maupun kuantitas. 

 
 TUJUAN  

Program Pendidikan Sarjana Perpustakaan dan Sains Informasi bertujuan untuk menghasilkan sarjana 
yang mampu:  
1. Mengelola perpustakaan dan lembaga informasi dengan prinsip-prinsip manajemen perpustakaan dan 

teknologi informasi. 
2.  Mengelola dan melayankan arsip di lembaga kearsipan sebagai bahan pengambilan keputusan dengan 

menggunakan prinsip-prinsip manajemen kearsipan. 
3.  Melakukan pendokumentasian, mengelola dan melayani kebutuhan dokumen.  

 

2.1 PROFIL LULUSAN 

 Lulusan Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi dengan kompetensi yang dimiliki dapat menjadi: 
1. Pengelola Perpustakaan/ Pustakawan 
2. Pengelola Arsip/ Arsiparis  
3. Pengelola Dokumentasi/ Dokumentalis 
 

2.2 CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Sikap  
Setiap lulusan Program Ilmu Perpustakaan akan memiliki sikap: 
a.  Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius ; 
b.  Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; 
c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban 

berdasarkan Pancasila; 
d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 

tanggungjawab pada negara dan bangsa; 
e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan 

orisinal orang lain; 
f.  Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 
g.  Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
h.  Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
i.  Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 
j.  Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 
k.   Mengembangkan  sikap dan kemampuan personal  yaitu kejujuran, kolaboratif, kooperatif,  integritas 
 
Ketrampilan Umum  
Setiap lulusan Program Studi Ilmu Perpustakaan akan:  
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1.  Mampu menerapkan pemikiran  logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 
sesuai dengan bidang keahliannya;  

2.  Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;  
3.  Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;   

4.  Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, 
dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;  

5.  Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 
berdasarkan hasil analisis informasi dan data;  

6.  Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam 
maupun di luar lembaganya. 

7.  Mampu bertanggung jawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi 
terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;  

8.  Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, 
dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;  

9.  Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin 
kesahihan dan mencegah plagiasi; 

 
Keterampilan khusus  
Setiap lulusan akan memiliki : 
1. Mampu melaksanakan pengelolaan sumber informasi di perpustakaan, dokumen dan arsip 
2. Mampu merencanakan pengelolaan informasi dan layanan perpustakaan, dokumen dan arsip 
3. Mampu mengorganisasikan dan mengatur informasi, dokumen dan record. 
4. Mampu menggunakan peralatan teknologi informasi serta memahami prinsi jaringan. 
5. Mampu merencanakan dan melaksanakan program layanan pelanggan  
6. Mampu merancang dan menggunakan berbagai metode pemasaran jasa layanan dan perpustakaan.  
7. Mampu mengkaji, menganalisa dan meneliti pada bidang informasi dan perpustakaan. 
 
Penguasaan Pengetahuan 
1.  Menguasai konsep teoretis tentang Ilmu Informasi dan Perpustakaan meliputi Filsafat Informasi dan 

Perpustakaan, Kebijakan Informasi, konsep dan teori literasi media dan informasi. 
2. Menguasai prinsip-prinsip ekonomi informasi, kearsipan, organsasi dan sosiologi informasi. 
3.  Menguasai dasar dan teori informasi, museum dan record management. 

 

2.3 BAHAN KAJIAN 

Bahan kajian dibuat berdasarkan masing-masing capaian pembelajaran Keterampilan Khusus Program Studi Ilmu 

Perpustakaan.  

 

 

 

Capaian pembelajaran Bahan Kajian 

1. Mampu melaksanakan pengelolaan sumber 
informasi di perpustakaan, dokumen dan arsip 

Seleksi akuisisi, 
Katalogisasi 
Manajemen Koleksi 
Manajemen Sumber Daya 
Pelestarian 
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2. Mampu merencanakan pengelolaan informasi dan 
layanan perpustakaan, dokumen dan arsip 

Layanan akses 
Bimbingan pembaca 
Bahan referens 
Literasi informasi 
Pelayanan publik 
Pelayanan anak-anak 

3. Mampu mengorganisasikan dan mengatur informasi, 
dokumen dan record. 

Core e-mail 
Perangkat keras inti 
Internet 
Sistem operasi inti 
Aplikasi perangkat lunak inti 
Perangkat jaringan inti 
Aplikasi inti pada alat dan tekmologi informasi 

4. Mampu menggunakan peralatan teknologi informasi 
serta memahami prinsip jaringan. 

Hardware dan software 
Prinsip jaringan 
Keamanan computer 

5. Mampu merancang dan menggunakan berbagai 
metode pemasaran jasa layanan dan perpustakaan. 

Pemasaran jasa 
Perilaku konsumen 
Marketing 

6. Mampu mengkaji, menganalisa dan meneliti pada 
bidang informasi dan perpustakaan. 

Metode dan tehnik penelitian 
 

 

2.4 STRUKTUR MATA KULIAH  

 
Mata kuliah pada Program Studi Ilmu Perpustakaan tarbagi dalam empat bagian, yaitu mata kuliah Kurikulum 
Nasional, mata kuliah umum (tingkat universitas), mata kuliah inti dan mata kuliah keahlian penunjang. Struktur 
mata kuliah dapat dilihat pada uraian berikut: 
 
DAFTAR MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN 

Semester 1(Satu ) 

No Sandi Mata Kuliah SKS 

1  Agama 2 (2-0) 

2  Bahasa Indonesia                                              2 (2-0) 

3  Ilmu Alamiah Dasar 2 (2-0) 

4  Bahasa Inggris 2 (2-0) 

5  Pengantar Ilmu Komunikasi 3 (3-0) 

6  Olah raga dan Seni 1 (1-0) 

7  Pengantar Ilmu Informasi dan Perpustakaan 3 (3-0) 

8  Pancasila dan Kewargaan Negara 2 (2-0) 

9  Public Speaking 2 (1-1) 

10  Dasar Logika  2 (2-0) 

Jumlah 21 SKS 
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Semester 2 ( Dua ) 

No Sandi Mata Kuliah SKS 

1  Teknologi Komunikasi dan Informasi  3 (2-1) 

2  Penulisan Artikel dan Resensi Media 3 (3-0) 

3  Fotografi 3 (2-1) 

4  Komunikasi Organisasi 3 (3-0) 

5  Literasi Informasi dan Media 3 (3-0) 

6  Kebijakan Informasi 3 (3-0) 

7  Komunikasi Antar Pribadi 3 (3-0) 

Jumlah 21 SKS 

 
Semester 3 (Tiga ) 

No Sandi Mata Kuliah SKS 

1  Layanan Informasi dan Perpustakaan 3 (2-1) 

2  Layanan Referensi 3 (2-1) 

3  Manajemen Institusi Informasi  3 (3-0) 

4  Klasifikasi 3 (2-1) 

5  Katalogisasi 3 (2-1) 

6  Representasi Informasi (A, I, T) 3 (3-0) 

7  Pengembangan Koleksi 3 (3-0) 

 21 SKS 

 

No  Nama Mata Kuliah SKS 

1  Sosiologi Informasi 3 (3-0) 

2  Humas di Lembaga Informasi 3 (2-1) 

3  Manajemen Koleksi Elektronik 3 (2-1) 

4  Kewirausahaan 3 (2-1) 

5  Sistem Temu Balik Informasi (IRS) 3 (2-1) 

6  Dokumentasi Informasi 3 (3-0) 

7  Pemasaran Informasi 3 (3-0) 

Jumlah 21 SKS 

Semester 5 (Lima) 

No  Mata Kuliah SKS 

1  Sistem Jaringan Informasi 3 (3-0) 

2  Preservasi Media dan Informasi 3 (2-1) 
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3  Teori Informasi dan Perpustakaan 3 (3-0) 

4  Statistika Sosial 3 (3-0) 

5  Manajemen Sistem Informasi 3 (3-0) 

6  Metode Penelitian Kuantitatif 3 (3-0) 

7  Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) 3 (0-3) 

Jumlah 20 SKS 

Semester 6 ( Enam )  

No Sandi Mata Kuliah SKS 

1  Metode Penelitian Kualitatif 3 (3-0) 

2  Praktek Kerja Lapangan (PKL) 3 (0-3) 

3  Dokumentasi Budaya  3 (2-1) 

4  Manajemen Pengetahuan 3 (3-0) 

5  Perancangan Basis Data 3 (1-2) 

6  Manajemen Kearsipan 3 (2-1) 

7  Komunikasi Instruksional 3 (2-1) 

Jumlah 21 SKS 

Semester 7 ( Tujuh ) & 8 ( Delapan ) 

No Sandi Mata Kuliah SKS 

1.  Filsafat Ilmu Informasi dan Perpustakaan 3 (3-0) 

2.  Altmetrik 3 (2-1) 

3.  Seminar 2 (0-2) 

4.  Kapita Selekta Informasi dan Perpustakaan 3 (3-0) 

5.  Arsitektur Informasi 3 (3-0) 

6.  Skripsi 6 (0-6) 

Jumlah 20 SKS 

 
ISI POKOK MATA KULIAH 
UNX10101 Agama 2(2-0) 
 
Sesuai pedoman Universitas Padjadjaran. 
 
UNX10103 Bahasa Indonesia 2(2-0)  
 
Sesuai pedoman Universitas Padjadjaran 
 
UNX104 Bahasa Inggris 2(2-0)  
 
Sesuai pedoman Universitas Padjadjaran 
 
UNX007 Ilmu Alamiah Dasar 2(2-0) 
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Sesuai pedoman Universitas Padjadjaran 
 
UNX10406 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2(2-0)  

Sesuai pedoman Universitas Padjadjaran 
 

Olah Raga Kesenian dan Kreativitas 3 (0-3) 

Sesuai pedoman Universitas Padjadjaran 
 
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa untuk berbicara di depan publik 
dengan memberikan prinsip-prinsip dasar berpidato, prinsip-prinsip mengenalai audiens, dan memberikan praktek 
berpidato. 
 
K10A101 Pengantar Ilmu Komunikasi 3(3-0)  
 
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep komunikasi, proses 
komunikasi, penerimaan dan penyampaian pesan komunikasi interpersonal sampai dengan komunikasi massa. 
 
K10B101 Pengantar Ilmu Informasi dan Perpustakaan 3(3-0)  
 
Mata kuliah ini mengantarkan mahasiswa untuk mengetahui dan mehamami pengertian perpustakaan, sejarah 
perkembangan perpustakaan, jenis dan fungsi perpustakaan (perpustakaan sekolah, perpustakaan, perguruan 
tinggi, perpustakaan umum dan perpustakaan khusus), jenis dan layanan perpustakaan, unit dan mekanisme kerja 
perpustakaan, peran perpustakaan dalam pendidikan dan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, standarisasi 
peralatan dan perlengkapan perpustakaan, profesi pustakawan dan kode etiknya. 
 
 
K10B102 Pengantar Dokumentasi dan Kearsipan 3(3-0)  
 
Mata kuliah ini mengantarkan mahasiswa pada pengertian dokumen dan dokumentasi, jenis-jenis dokumen, data 
bibliografis dokumen, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan dokumen. Pengertian arsip dan kearsipan, proses 
dan daur hidup arsip, jenis-jenis arsip, regulasi pemerintah tentang arsip dan kearsipan, electronic filing system 
(EFS), digitalisasi arsip dan pelayanan arsip.  
 
 
K10B206X Komunikasi Interpersonal 2(2-0) 
 
Mata kuliah memberikan pengetahuan pada mahasiswa tentang pengertian, prinsip-prinsip dan proses komunikasi 
interpersonal, serta memberikan motivasi serta melatih kemampuan mahasiswa supaya mampu berkomunikasi 
secara interpersonal yang efektif berdasarkan etika dan budaya yang berlaku. 
 
K10B204 Fotografi 3(1-2) 
 
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan mulai dari memahami pengertian fotografi, sejarah 
singkat fotografi, anatomi dan psikologi kamera, pencahayaan dan penyiaran, film, komposisi, depth of field; filter 
dan penggunaannya, foto ilustrasi, foto model, foto still file, foto periklanan, foto studio, program slide; foto 
digital, obat-obat foto untuk cuci film dan  proses cetak, proses cuci slide, teknik kamar gelap lab. foto, karir dalam 
fotografi. Praktikum: melaksanakan pemotretan dengan kamera foto, praktek proses cuci cetak film, proses cetak 
foto, dan analisis karya foto. 
 
K10B103X Komunikasi Organisasional 2(2-0)  
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Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keahlian pada mahasiswa tentang komunikasi dalam konteks 
organisasi, yang meliputi konsep dasar dan teori organisasi, efektivitas komunikasi organisasional, proses 
komunikasi organisasional dan faktor-faktor pengaruhnya. Selain itu memberikan pengetahuan keterampilan 
kepada mahasiswa dalam menganalisis hubungan interpersonal dan kelompok dalam komunikasi organisasional, 
peranan sumber daya manusia dan strategi pengembangan komunikasi organisasional serta penerapannya dalam 
organisasi bisnis, pemerintahan atau kemasyarakatan. 
 
K10B104X Komunikasi Massa 3(3-0) 
Mata kuliah ini menjelaskan karakteristik komunikasi massa; model-model komunikasi massa; pengertian pers; 
radio televisi dan film; termasuk penerapannya untuk kepentingan di lembaga informasi maupun perpustakaan, 
pemasyarakatan minat baca melalui media massa, kampanye serta promosi jasa informasi melalui pemanfaatan 
media massa. 
 
K10B202X Teori Komunikasi 3(3-0)  
Mata kuliah inimenjelaskan pengertian teori komunikasi; teori dalam proses penelitian, teori sistem; teori-teori 
tentang isyarat dan bahasa, wacana, pembuatan pesan, penerima dan pemrosesan pesan, interaksi simbolis, 
realitas sosial dan budaya; teori-teori pengalaman dan interpretasi; teori-teori kritis; komunikasi dalam hubungan-
hubungan; teori-teori dalam komunikasi kelompok, komunikasi organisasi dan komunikasi massa serta trend – 
trend baru dalam teori komunikasi. 
 
 
K10B201 Klasifikasi 3(2-1)  
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan serta keahlian pada mahasiswa tentang  klasifikasi, menjelaskan sejarah 
perkembangan dan pengertian klasifikasi, jenis klasifikasi, sistem klasifikasi, perlengkapan fungsional bagan 
klasifikasi, pengertian bagan, indeks, dan notasi, pengertian tabel tambahan, pengertian klasifikasi persepuluhan 
dan cara penggunaannya.  
 
 
K10B205 Katalogisasi Deskriptif 3(2-1)  
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keahlian tentang pengelolaan koleksi di perpustakaan maupun 
lembaga informasi lainnya, menjelaskan pengertian katalog, dan katalogisasi, tujuan dan fungsi katalog, jenis-jenis 
katalog, sejarah perkembangan katalog, pengertian tajuk entri utama dan entri tambahan. Mahasiswa dilatih 
untuk memiliki keterampilan katalogisasi dengan baik. 
 
K10B230 Keahlian Membaca 3(2-1) 
Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengetahuan dalam hal membaca, mengajarkan teknik membaca cepat 
(skimming dan scanning). Mengarahkan mahasiswa untuk bisa menelaah dan mengorganisasikan gagasan-gagasan 
isi bacaan serta mampu mengadakan penilaian-penilaian kritis dalam membaca. Mahasiswa juga diharapkan 
mampu memliki prilaku membaca yang baik serta mampu mengajarkan hal itu serta mengembangkan minat baca 
pada masyarakat. 
 
K10B232 Keahlian Menulis 3(2-1) 
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan serta keahlian tentang teknik menulis, konsep paragraf, membuat 
kesimpulan dan paraprase. Serta melatih mahasiswa untuk mampu menulis karya ilmiah maupun karya tulis 
lainnya sehingga diharapkan memiliki keahlian menulis yang baik serta dapat digunakan untuk menunjang studinya 
maupun untuk mampu produktif menulis. 
 
K10B207 Layanan Informasi dan Perpustakaan 3(2-1)  
Mata kuliah ini memberikan keahlian pada mahasiswa tentang konsep dan strategi pelayanan jasa informasi dan 
perpustakaan, jenis dan bentuk layanan di perpustakaan, persyaratan layanan perpustakaan, sistem dan proses 
peminjaman bahan pustaka, bentuk kerjasama dalam peminjaman pustaka, menjelaskan dan memberikan 
kemampuan mengenai pendidikan pemakai, instruksi dan promosi perpustakaan.  
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K10B107 Psikologi Komunikasi 3(3-0) 
Mata kuliah ini menjelaskan karakteristik manusia dilihat dari aspek psikologi dalam konteks komunikasi; sistem 
dan proses komunikasi intrapersonal; psikologi komunikasi interpersonal, kelompok dan massa; psikologi 
komunikator; psikologi pesan.  
 
K10B105 Sumber-sumber dan Layanan Referensi 3(2-1)  
Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengertian layanan referensi dan bibliografi, dasar-dasar layanan referensi, 
koleksi dan pustaka referensi, pertanyaan dan penelusuran serta penyajian hasil penelusuran, bimbingan dan 
promosi pemanfaatan koleksi referensi, pembuatan statistik penggunaan layanan referensi.  
 
K10B106 Desain Database 3 (1-2) 
Mata kuliah mempersiapkan keahlian mahasiswa tentang dasar-dasar desain serta implementasi database 
terutama untuk bidang perpustakaan dan informasi. Melatih mahasiswa untuk mampu membuat/merancang 
database melalui kegiatan praktikum seperti mendisain dan melakukan pemograman database, koding, desain 
tampilan, dsb.      
 
K10B108 Pemasaran Informasi 3(3-0)  
Mata kuliah ini menjelaskan serta mempersiapkan kemampuan mahasiswa tentang konsep-konsep dasar 
pemasaran informasi, strategi dan teknik pemasaran informasi, pemahaman terhadap kondisi pasar dalam konteks 
pasar informasi, pemahaman terhadap kondisi lingkungan dalam konteks pasar informasi untuk lembaga-lembaga 
informasi.  
 
K10B109 Manajemen Lembaga Informasi 3(3-0)  
Mata kuliah ini menjelaskan konsep dasar pelayanan di lembaga informasi dan perpustakaan, konsep informasi, 
memahami system manajemen dan berbagai konsep pengambilan keputusan serta kebijakan dalam lingkup 
kelembagaan informasi, teknik pengelolaan informasi, memahami operasionalisasi pengolahan data dan 
pelaksanaan pendayagunaan/penyampaian informasi menurut metode tertentu. 
 
K10B129 Teori Informasi dan Kepustakaan 3(3-0) 
Mata kuliah ini menjelasakan tentang hakekat, landasan filosofis, proses berfikir dan teori-teori yang berkenan 
dengan informasi dan perpustakaan, baik green theory, middle range dan konsep-konsep tentang ilmu informasi 
dan perpustakaan serta perkembangannya, terutama setelah periode tahun 1970-an sampai tahun 2000-an 
sekarang ini yang merupakan disiplin ilmu tersendiri tidak lagi merupakan bagian dari ilmu lain.  
 
K10B236 Representasi Isi Bahan Pustaka 3(2-1) 
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan berikut kemampuan teknis tentang beragam representasi informasi dari 
berbagai jenis bahan pustaka/media seperti indeks, abstrak, maupun thesaurus. Mahasiswa dilatih supaya mampu 
membuat dan menggunakan ragam jenis representasi informasi tersebut untuk menunjang kegiatan pelayanan 
jasa informasi maupun perpustakaan. Pengetahuan serta kemampuan dalam penggunaan bahasa serta analisa 
subyek merupakan hal yang paling mendasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa. 
 
K10B210 Humas Perpustakaan 3 (2-1) 
Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup public relation di lembaga informasi maupun 
perpustakaan, konsep dasar Public Relations dalam kegiatan jasa informasi, serta penerapan praktik kehumasan 
dalam menunjang program di lembaga informasi dan perpustakaan.  
 
K10B214 Sistem Penelusuran Informasi 3(2-1) 
Mata kuliah ini berisi tentang efektivitas sistem temu kembali informasi berbasis sistem informasi yang 
terkomputersisasi, yang menerangkan tentang serangkaian komponen yang terlibat dalam proses sistem temu 
kembali informasi, konsep data dan documen, bentuk-bentuk dan struktur query, proses pencocokan (matching 
process), analisis teks,  profil pengguna sistem, , pengukuran efektivitas sistem, serta beberapa strategi temu 
kembali, serta memahami ektosistem dan kebijakan yang terkait.  
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K1D218 Penerbitan dan Distribusi Media 3(3-0) 
Mata kuliah  ini adalah mata kuliah yang membahas tentang pengetahuan dan pemahaman sejarah 
perkembangan, dampak sosial  budaya dan teknologi informasi terhadap penerbitan media dan distribusinya serta 
pengetahuan tentang proses dan struktur penerbitan dan saluran distribusi buku; komponen industri buku; 
perkembangan di tahap editorial; cara penyusunan media; proses pembuatan buku di percetakan; hak cipta; 
penyediaan dan pengelolaan media cetak dan non cetak di perpustakaan, operasional media sebagai bisnis yang 
berfokus pada informasi sebagai produk dan identifikasi upaya mencapai keberhasilan dan memenangkan 
kompetisi dengan mengkaji isu manajemen anggaran dan SDM, manajemen redaksi, manajemen produksi, 
manajemen iklan, manajemen sirkulasi dan manajemen pemasaran. 
 
K10B212 Statistika Sosial 3(3-0)  
Mata kuliah memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar statistika; memberikan keterampilan tentang proses 
pengukuran; penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram; menjelaskan pengertian dasar statistika deskriptif; 
analisis regresi dan korelasi untuk berbagai bentuk data; analisis data kategorik, penggunaan data statistik dalam 
proses penelitian. 
 
K10B235 Ekonomi Informasi 3(3-0) 
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang konsep ekonomi informasi serta keahlian 
dalam penerapan konsep tersebut dalam menunjang profesi pustakawan maupun professional informasi 
diberbagai sektor. Mata kuliah ini menjelaskan tentang mengapa harus mendalami studi ekonomi informasi, 
menjelaskan apa itu informasi, nilai informasi, jumlah optimum dari informasi, produksi informasi, strategi 
penentuan harga informasi, kemampuan menemukan fakta dan pentingnya membaca (menganalisa) sumber-
sumber informasi, analisa masalah, proses belajar dalam organisasi, mikroekonomi informasi, konsep asimetrik 
informasi, serta menjelaskan penggunaan informasi dalam konteks pengetahuan individu. 
 
K10B237 Sosiologi Informasi 3(3-0) 
Mata kuliah ini menjelaskan konsep, proses dan isu yang relevan dengan konteks sosial dimana siklus ilmu 
pengetahuan dijalankan. Topik-topik yang didiskusikan diantaranya tentang kebebasan informasi sebagai 
public/private good, intellectual property, privacy, confidentiality, information liability, information and 
telecommunication policy, the economic of information, masyarakat informasi dan topik topik lainnya terkait nilai-
nilai profesionalisme dibidang informasi. 
 
K10B228 Literasi Informasi 3(3-0)  
Mata kuliah ini memberikan kemampuan pada mahasiswa tentang skill literasi informasi. Membahas pengertian 
dan konsep dasar, kompetensi dan skills dalam literasi informasi, model-model literasi informasi, library skills, 
penerapan literasi informasi dalam proses belajar mengajar dan aktivitas kehidupan lainnya, kaitan antara LI 
dengan lifelong learning, literasi informasi dan problem solving, dan peran perpustakaan dan pustakawan dalam 
penerapan literasi informasi.  
 
K10B115 Preservasi Media dan Informasi 3(1-2) 
Mata kuliah menjelaskan tentang konsep-konsep preservasi, konservasi dan restorasi dan aplikasinya termasuk 
digitalisasi informasi sebagai upaya melestarikan koleksi pustaka, arsip dan dokumentasi sehingga dapat 
memperpanjang usia penggunaannya selama dibutuhkan. Praktikum preservasi kuratif. 
 
K10B116 Sistem Informasi Manajemen 3 (2-1) 
Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengertian Sistem Informasi Manajemen, konsep-konsep dalam sistem 
informasi manajemen, struktur organisasi dan pengaruhnya dalam alur sistem informasi, dasar-dasar manajemen, 
teknik pengambilan keputusan, tingkatan manajemen. 
 
K10B117 Sistem Jaringan Informasi 3 (3-0) 
Mata kuliah ini menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya kerjasama dan jaringan, pengertian atau konsep 
kerja sama dan jaringan perpustakaan serta jaringan informasi, tujuan dan manfaat jaringan perpustakaan dan 
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informasi, aktivitas dan kendala dari jaringan, bentuk-bentuk kerja sama perpustakaan, struktur jaringan informasi, 
serta toplogi jaringan perpustakaan, konsep  jaringan informasi dan sistem jaringan informasi, komponen dan 
struktur jaringan informasi, isu perilaku dalam implementasi sistem jaringan informasi, konsep Resouce Sharing, 
Metadata, Interoperability, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Bibliografi, jaringan komputer, topologi jaringan 
komputer, langkah-langkah pembentukan jaringan perpustakaan dan informasi serta merancang sebuah sistem 
jaringan informasi dan menganalisis dan menilai keberlangsungan suatu sistem jaringan informasi serta merancang 
sebuah jaringan informasi. Praktikum: jaringan komputer; interoperabilitas. 
 
K10B121 Manajemen Pengetahuan Dalam Organisasi 3(2-1) 
Mata kuliah ini memberikan dasar pengetahuan secara komprehensif kepada mahasiswa mengenai konsepsi dasar 
pengetahuan dan pola-pola pengelolaannya, baik secara teoretik maupun praktik; prinsip knowledge sharing, 
berbagi data, informasi, dan pengetahuan, yang pada prakteknya adalah berbagi pengalaman kognisi, afeksi, dan 
konasi di antara personal dalam organisasi 
 
K10B216 Metode Penelitian Perpustakaan 3(1-2) 
Mata kuliah ini menjelaskan prinsip-prinsip penelitian ilmiah bidang ilmu sosial dan humaniora.  Mampu menyusun 
latar belakang masalah dan rumusannya untuk persiapan diteliti khusus bidang ilmu informasi dan perpustakaan.  
Mampu menyusun tujuan dan kegunaan penelitian pada bidang masalah pilihannya.  Mampu menyusun tujuan 
dan kegunaan.  Mampu menetapkan metode penelitian yang tepat untuk masalah yang diajukan penelitian pada 
bidang masalah pilihannya.  Mampu menyusun model kerangka berpikir teoretis dan hipotesis untuk bidang 
masalah pilihannya.  Mampu merancang teknik sampling secara benar dalam suatu populasi.  Mampu membuat 
instrumen penelitian secara tepat sesuai dengan metode penelitian.  Mampu melaksanakan pengumpulan data 
dalam penelitian di lapangan.  Mampu membuat tabulasi data untuk kepentingan analisis dan statistik.  Mampu 
menyusun laporan hasil penelitian lengkap.  Mampu mempresentasikan hasil penelitian secara kelompok atau 
mandiri. 
 
K10B128 Kajian Institusi Bidang Informasi 3 (3-0) 
Mata kuliah membahas tentang jenis-jenis, karakteristik, ragam media penyimpanan serta prinsip-prinsip 
manajemen informasi digital yang  meliputi kebijakan penerapan digitalisasi informasi di perpustakaan, serta 
membahas aspek pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan penyebaran informasi digital dalam 
konteks perpustakaan digital.  
 
UNX400 Kuliah Kerja Nyata 3(0-3)  
Mata kuliah ini menjelaskan arti, tujuan dan sasaran kuliah kerja nyata, pengetahuan dan pendalaman kebijakan 
pemerintah pusat dan daerah, pengetahuan dan keterampilan praktis beberapa aspek yang menunjang 
pembangunan daerah baik fisik maupun nonfisik. Pemantapan metode observasi, identifikasi, pemecahan masalah 
dan program kerja. Pengenalan dan pembahasan wilayah kerja dan sistem pelaporan. 
 
K10B231 Teknik Instruksional 3 (2-1) 
Mata kuliah ini menjelaskan dan mempersiapkan kemampuan mahasiswa dalam hal teknik instruksional baik untuk 
proses pembelajaran dalam bidang informasi maupun orientasi dan edukasi pengguna jasa informasi dan 
perpustakaan. Membahas tentang metode, alat bantu, teknik yang dapat diterapkan dalam program literasi 
informasi dan program pendidikan pemustaka lainnya. 
 
K10B114 Pemilihan dan Pengembangan Koleksi 3(3-0)  
Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar pengembangan koleksi, tahap-tahap dalam pengembangan 
koleksi, menjelaskan tentang analisis community, kebijakan seleksi, seleksi, pengadaan, weeding dan evaluasi, 
menjelaskan tentang kerjasama perpustakaan sebagai bentuk pengembangan koleksi, menjelaskan tentang stock 
opname, pengembangan perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, perpustakaan umum dan 
perpustakaan khusus.  
 
K10B5002 Etika Profesi & Aspek Hukum Informasi 3(3-0) 
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Mata kuliah ini membahas tentang profesi serta etika beragam profesi seperti pustakawan, arsiparis, 
dokumentalis, serta berbagai aturan hukum yang menaungi profesi tersebut. Etika sebagai kompetensi personal 
sekaligus tanggung jawab profesi pada masyarakat. Membahas pula tentang berbagai kasus kekinian menyangkut 
profesi-profesi dalam ranah/bidang tersebut. 
 
K10B217 Filsafat Ilmu Informasi dan Perpustakaan 3(3-0) 
Mata kuliah ini menguraikan tentang aspek-aspek filsafat ilmu informasi dan perpustakaan, mulai dari aspek 
ontologis keilmuan informasi dan perpustakaan berupa pengertian umum keilmuan, aspek epistimologis berupa 
metode perolehan keilmuan dan keterampilan dalam bidang informasi da perpustakaan dan aspek aksiologi 
berupa penerapan keahlian dalam bidang informasi untuk pemenuhan kebutuhan informasi bagi masyarakat 
informasi. 
 
K10B236 Kajian Budaya dalam Informasi 3(3-0) 
Mata kuliah ini membahas tentang pelestarian pengetahuan lokal, ragam media informasi sebagai produk budaya 
masyarakat, bentuk-bentuk serta penyebaran informasi dalam kaitan budaya masyarakat. Membahas pula tentang 
budaya membaca dan budaya informasi dalam masyarakat informasi saat ini. 
 
K1D315 Bibliometrik 3 (2-1) 
Mata kuliah ini merupakan kajian aplikasi statistik dan matematik atas fenomena penggunaan dan pemanfaatan 
bibliografis baik di perpustakaan maupun dalam ruang lingkup lainnya. Kajian serta keterampilan dalam hal ini 
penting diketahui, dipahami, dan dikuasai oleh seorang lulusan bidang informasi dan perpustakaan terutama 
dalam hal menganalisa data hasil penghitungan untuk menunjang pengembangan koleksi maupun jasa 
perpustakaan dan informasi secara umum. 
 
K1D403 Seminar 2(0-2)  
Mata kuliah mengenalkan kepada mahasiswa berbagai jenis pertemuan ilmiah seperti seminar, simposium, dll,. 
Melatih dan memberi kemampuan serta cara dalam mengemukakan pendapat berdasarkan karya tulis ilmiah, 
teknik-teknik merumuskan hasil seminar. Mahasiswa juga mengikuti praktik seminar tentang topik-topik yang 
diajukan sebagai usulan rencana penelitian yang mungkin akan dilakukannya nanti. 
 
K1D404 Job Training 3(0-3)  
Mata kuliah ini berusaha memperkenalkan objek serta menerapkan teori yang mungkin sesuai dengan keadaan 
dan kondisi di lapangan dalam bidang informasi maupun perpustakaan. Melatih kemampuan komunikasi dan 
interaksi tim dalam aktifitas pekerjaan dibidang informasi maupun perpustakaan. Serta diharapkan mahasiswa 
mampu menyusun laporan hasil kerja serta menyampaikan laporannnya itu dalam suatu pertemuan.  
 
 
K10B122 Kapita Selekta Perpustakaan 3(3-0)  
Mata kuliah ini mengkaji berbagai teori, konsep, metode, yang di-review dalam ilmu informasi dan perpustakaan 
yang merupakan bahasan dalam konteks informasi dan perpustakaan pada perkembangan masa lalu masa kini dan 
masa yang akan datang. Pembahasan dalam mata kuliah ini tidak lepas dari pengembangan dunia perpustakaan di 
tengah masyarakat.  
 
 
 
 
K10B130 Children and Young Adult Literature 3(2-1) 
Mata kuliah ini memperkenalkan dan memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam memilih bacaan anak 
dan remaja yang bermutu dan baik sesuai dengan kebutuhan mereka, juga dibahas teknik mendongeng (story 
telling) dan memahami masalah yang berkaitan dengan bacaan untuk anak dan remaja. Mempunyai minat dan 
mampu mengembangkan diri untuk kepentingan bacaan anak dan remaja. Memberikan motivasi kepada 
mahasiswa untuk mau menjadi pustakawan yang mengkhususkan diri pada pengembangan bacaan anak dan 
remaja demi kemajuan dunia bacaan di Indonesia. Praktik dalam bentuk mendongeng (story telling). 
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K10B233 Dokumentasi Budaya 3(2-1) 
Mata kuliah ini membahas dan mengkaji beragam aspek terkait dokumentasi budaya. Mempelajari ragam 
dokumen seperti foto, artefak budaya serta pendokumentasian produk-produk dokumentasi budaya tersebut. 
 
K10B234 Lingkungan Informasi 3(3-0) 
Mata kuliah ini memperkenalkan kerangka berpikir analitis tentang berbagai aspek lingkungan yang 
mempengaruhi informasi serta mengkaji informasi-informasi terkait masalah lingkungan. Membahas tentang 
regulasi, kebijakan, tata aturan dalam membuat design, implementasi dan teknik evaluasi terhadap sistem 
informasi yang berkaitan dengan aspek lingkungan mikro maupun makro.   
 
K10B118 Manajemen Kearsipan 3 (2-1) 
Mata kuliah ini memaparkan tentang peran dan fungsi arsip/kearsipan dalam suatu organisasi baik organisasi 
profit maupun non profit, jenis dan bentuk arsip, pengelolaan arsip, serta manajemen kearsipan dalam sebuah 
organisasi. Mata kuliah ini juga menjelaskan mengenai konsep yang berkaitan dengan pengolahan dan pengaturan 
arsip/kearsipan bagi organisasi profit maupun non profit dengan segala permasalahannya melalui pelaksanaan 
fungsi-fungsi manajemen. 
 
 
K10B238 Kewirausahaan 3(2-1) 
Mata kuliah ini menjelaskan tentang dasar-dasar sikap entreupreneurship, perencanaan dan macam-macam 
kegiatan enteurpreuner dalam bidang informasi. Melatih mahasiswa agar dapat memiliki kecakapan serta jiwa 
kewirausahaan. 
 
 
K10B123 Reka Bentuk Dokumen 3(2-1) 
Mata kuliah ini mengkaji berbagai aspek teoritis maupun aplikatif yang berkaitan dengan teknik perencanaan dan 
produksi berbagai dokumen pada umumnya, serta produksi dokumen dalam bentuk cetak pada khususnya. Mata 
kuliah ini berorientasi pada proses dan produk, sehingga proporsi antara teori dan praktik adalah 50% Teori dan 
50% Praktik. 
 
K10B126 Arsitektur Informasi 3(2-1) 
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang prinsip dasar dan keterampilan teknis dalam merancang 
arsitektur (struktur) informasi untuk sebuah website maupun media komunikasi sebuah lembaga informasi baik di 
lingkungan pemerintah maupun swasta. 
 
 
UNX10810 Skripsi 6(0-6) 
Merupakan tugas akhir sebagai syarat kelulusan mahasiswa program sarjana ilmu perpustakaan. Penelitian yang 
dilakukan terkait bidang kajian ilmu informasi dan perpustakaan, bidang kearsipan maupun dokumentasi. 
 
 

2.5 METODE PEMBELAJARAN 

 
Program Studi Ilmu Perpustakaan menggunakan model pembelajaran di dalam Kurikulum Berbasis 

Kompetensi dapat menggunakan beragam metode pembelajaran antara lain Teacher Centre Learning (TCL) dan 
Student Centre Learning (SCL), sesuai pedoman model pembelajaran yang ditetapkan Universitas Padjadjaran. 
 
a. Small Group Discussion 

Diskusi adalah salah satu elemen belajar secara aktif dan merupakan bagian dari banyak model pembelajaran 
SCL yang lain, seperti CL, CbL, PBL, dan lain-lain. Mahasiswa peserta kuliah diminta membuat kelompok kecil (5 
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sampai 10 orang) untuk mendiskusikan bahan yang diberikan oleh dosen atau bahan yang diperoleh sendiri oleh 
anggota kelompok tersebut. Dengan aktivitas kelompok kecil, mahasiswa akan belajar:  

1) Menjadi pendengar yang baik; 
2) Bekerjasama untuk tugas bersama; 
3) Memberikan dan menerima umpan balik yang konstruktif; 
4) Menghormati perbedaan pendapat;  
5) Mendukung pendapat dengan bukti; dan  
6) Menghargai sudut pandang yang bervariasi (gender, budaya, dan lain-lain). 

Adapun aktivitas diskusi kelompok kecil dapat berupa:  
1) Membangkitkan ide;  
2) Menyimpulkan poin penting;  
3) Mengases tingkat skill dan pengetahuan;  
4) Mengkaji kembali topik di kelas sebelumnya;  
5) Menelaah latihan, quiz, tugas menulis;  
6) Memproses outcome pembelajaran pada akhir kelas;  
7) Memberi komentar tentang jalannya kelas;  
8) Membandingkan teori, isu, dan interpretasi;  
9) Menyelesaikan masalah; dan 
10) Brainstroming. 

 
b. Simulasi/ Demonstrasi 

Simulasi adalah model yang membawa situasi yang mirip dengan sesungguhnya ke dalam kelas. Misalnya 
untuk mata kuliah aplikasi instrumentasi, mahasiswa diminta membuat perusahaan fiktif yang bergerak di bidang 
aplikasi instrumentasi, kemudian perusahaan tersebut diminta melakukan hal yang sebagaimana dilakukan oleh 
perusahaan sesungguhnya dalam memberikan jasa kepada kliennya, misalnya melakukan proses bidding, dan 
sebagainya. Simulasi dapat berbentuk: (a) Permainan peran (role playing). Dalam contoh di atas, setiap mahasiswa 
dapat diberi peran masing-masing, misalnya sebagai direktur, engineer, bagian pemasaran dan lain-lain; 
(b) Simulation exercices and simulation games; dan (c) Model komputer.  
Simulasi dapat mengubah cara pandang (mindset) mahasiswa, dengan jalan: 

1) Mempraktekkan kemampuan umum (misal komunikasi verbal & nonverbal); 
2) Mempraktekkan kemampuan khusus;  
3) Mempraktekkan kemampuan tim;  
4) Mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah (problem-solving); 
5) Menggunakan kemampuan sintesis; dan 
6) Mengembangkan kemampuan empati. 

 

c. Discovery Learning (DL) 
DL adalah metode belajar yang difokuskan pada pemanfaatan informasi yang tersedia, baik yang diberikan 

dosen maupun yang dicari sendiri oleh mahasiswa, untuk membangun pengetahuan   dengan cara belajar mandiri. 
 
d. Self-Directed Learning (SDL) 

SDL adalah proses belajar yang dilakukan atas inisiatif individu mahasiswa sendiri. Dalam hal ini, 
perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pengalaman belajar yang telah dijalani, dilakukan semuanya 
oleh individu yang bersangkutan. Sementara dosen hanya bertindak sebagai fasilitator, yang memberi arahan, 
bimbingan, dan konfirmasi terhadap kemajuan belajar yang telah dilakukan individu mahasiswa tersebut. Metode 
belajar ini bermanfaat untuk menyadarkan dan memberdayakan mahasiswa, bahwa  belajar adalah 
tanggungjawab mereka sendiri. Dengan kata lain, individu mahasiswa didorong untuk bertanggungjawab terhadap 
semua fikiran dan tindakan yang dilakukannya. Metode pembelajaran SDL dapat diterapkan apabila asumsi berikut 
sudah terpenuhi. Sebagai orang dewasa, kemampuan mahasiswa semestinya bergeser dari orang yang tergantung 
pada orang lain menjadi individu yang mampu belajar mandiri.  
Prinsip yang digunakan di dalam SDL adalah: 

1) Pengalaman merupakan sumber belajar yang sangat bermanfaat;  
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2) Kesiapan belajar merupakan tahap awal menjadi pembelajar mandiri; dan 
3) Orang dewasa lebih tertarik belajar dari permasalahan daripada dari isi matakuliah  
Pengakuan, penghargaan, dan dukungan terhadap proses belajar orang dewasa perlu diciptakan dalam 

lingkungan belajar. Dalam hal ini, dosen dan mahasiswa harus memiliki semangat yang saling melengkapi dalam 
melakukan pencarian pengetahuan. 

 
e. Cooperative Learning (CL) 

CL adalah metode belajar berkelompok yang dirancang oleh dosen untuk memecahkan suatu masalah/kasus 
atau mengerjakan suatu tugas. Kelompok ini terdiri atas beberapa orang mahasiswa, yang memiliki kemampuan 
akademik yang beragam. Metode ini sangat terstruktur, karena pembentukan kelompok, materi yang dibahas, 
langkah-langkah diskusi serta produk akhir yang harus dihasilkan, semuanya ditentukan dan dikontrol oleh dosen. 
Mahasiswa dalam hal ini hanya mengikuti prosedur diskusi yang dirancang oleh dosen. Pada dasarnya CL seperti ini 
merupakan perpaduan antara teacher-centered dan student-centered learning. CL bermanfaat untuk membantu 
menumbuhkan dan mengasah:  

1) kebiasaan belajar aktif pada diri mahasiswa;  
2) rasa tanggungjawab individu dan kelompok mahasiswa; 
3) kemampuan dan keterampilan bekerjasama antar mahasiswa; dan  
4) keterampilan sosial mahasiswa. 

 
f. Collaborative Learning (CbL) 

CbL adalah metode belajar yang menitikberatkan pada kerjasama antar mahasiswa yang didasarkan pada 
konsensus yang dibangun sendiri oleh anggota kelompok. Masalah/tugas/kasus memang berasal dari dosen dan 
bersifat open ended, tetapi pembentukan kelompok yang didasarkan pada minat, prosedur kerja kelompok, 
penentuan waktu dan tempat diskusi/kerja kelompok, sampai dengan bagaimana hasil diskusi/kerja kelompok 
ingin dinilai oleh dosen, semuanya ditentukan melalui konsensus bersama antar anggota kelompok. 
 
g. Contextual Instruction (CI) 

CI adalah konsep belajar yang membantu dosen mengaitkan isi matakuliah dengan situasi nyata dalam 
kehidupan sehari-hari dan memotivasi mahasiswa untuk membuat keterhubungan antara pengetahuan dan 
aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat, pelaku kerja profesional atau manajerial, 
entrepreneur, maupun investor. 

Sebagai contoh, apabila kompetensi yang dituntut matakuliah adalah mahasiswa dapat menganalisis faktor-
faktor yang mempengaruhi proses transaksi jual beli, maka dalam pembelajarannya, selain konsep transaksi ini 
dibahas dalam kelas, juga diberikan contoh, dan mendiskusikannya. Mahasiswa juga diberi tugas dan kesempatan 
untuk terjun langsung di pusat-pusat perdagangan untuk mengamati secara langsung proses transaksi jual beli 
tersebut, atau bahkan terlibat langsung sebagai salah satu pelakunya, sebagai pembeli, misalnya. Pada saat itu, 
mahasiswa dapat melakukan pengamatan langsung, mengkajinya dengan berbagai teori yang ada, sampai ia dapat 
menganalis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya proses transaksi jual beli. Hasil keterlibatan, 
pengamatan dan kajiannya ini selanjutnya dipresentasikan di dalam kelas, untuk dibahas dan menampung saran 
dan masukan lain dari seluruh anggota kelas. 
Pada intinya dengan CI, dosen dan mahasiswa memanfaatkan pengetahuan secara bersama-sama, untuk mencapai 
kompetensi yang dituntut oleh matakuliah, serta memberikan kesempatan pada semua orang yang terlibat dalam 
pembelajaran untuk belajar satu sama lain. 
 

2.6 BENTUK PEMBELAJARAN 

 Program Studi Ilmu Perpustakaan menggunakan bentuk pembelajaran yang bervariasi sesuai tujuan 
pembelajaran dan capaian pembelajaran. Adapun bentuk-bentuk pembelajaran adalah sebagai berikut: 
1. Tatap muka/ ceramah, dilakukan ketika memberikan materi berupa teori dan konsep. 
2. Diskusi dalam kelas, dilakukan ketika akan memberikan pemahaman lebih mendalam. 
3. Diskusi dan presentasi dilakukan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa. 
4. Penugasan perorangan sesuai rancangan pembelajaran. 
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5. Penugasan mengikuti kegiatan non kelas/ kemahasiswaan yang relevan dengan perkuliahan. 
6. Tugas kelompok dimana mahasiswa mengadakan kegiatan (events) relevan dengan mata kuliah. 
7. Praktikum di laboratorium dan studio untuk menerapkan materi kuliah. 
8. Praktikum di luar lapangan untuk mengenali penerapan ilmu di masyarakat. 

 

2.7 PROGRAM PEMBELAJARAN 

(Belum jelas) 
 

2.8  DOSEN  

 Dosen pada Program Studi Ilmu Perpustaakan terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen BLU, 
dengan rincian sebagai berikut: 

NO. NAMA  NIP 

1. Dr. H. Pawit M. Yusup, M.S. 19570808 198503 1 001 

2. Dr. H. Rohanda, M.Si. 19571120 198503 1 001 

3. Drs. H. Dian Sinaga, M.Si 19600912 198503 1 004 

4. Drs. H. Yunus Winoto, M.Pd. 19641025 199102 1 001 

5. Drs. Prijana, M.Si 19650905 199403 1 003 

6. Dr. Hj. Tine Silvana Rachmawati, M.Si. 19580828 198503 2 002 

7. Dra. Hj. Neneng Komariah, M.Lib. 19571226 198303 2 002 

8. Dr. Hj. Ninis Agustini Damayani, M.Lib. 19570822 198305 2 001 

9. Dra. Sukaesih, M.Si. 19590818 198503 2 001 

10. Dr. Agus Rusmana, M.A. 19600521 198603 1 004 

11. Drs. H. Agung Budiono, M.Si. 19570400 198803 1 002 

12. Dr. H. Edwin Rizal, M.Si. 19680108 199203 1 002 

13. Dra. Wina Erwina, M.A. 19670206 199302 2 001 

14. Encang Saepudin, S.Sos., M.Si. 19710326 199703 1 001 

15. Kusnandar, S.Sos., M.Si. 19721210 199903 1 002 

16. Nuning Kurniasih, S.Sos., M.Hum. 19760625 200012 2 001 

17. Ute Lies Siti Khadijah, S.Sos., M.Si. 19751221 200012 2 001 

18. 
Asep Saeful Rohman, S.Sos., M.I.Kom. 
 

19800323 200501 1 001 

19. Nurmaya Prahatmaja, S.Sos, M.A 19800330 200501 1003 
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20. Herika Rainathami, S.Sos., M.Si 19730523 200604 2 001 

21. Rully Khairul Anwar, S.Ag., M.Si 19750224 200604 1 001 

22. Saleha Rodiah, S.Sos., M.Si. 19760319 200801 2 007 

23. Andri Yanto., S.Sos, M.I.Kom.  

24. Elnovani Lusiana, S.Sos, M.Si 19771123 201012 2 004 

25. Samson CMS., S.Sos, M.I.Kom.  

26. Fitri Perdana, S.Sos., M.Si  

27. Dr. Siti Chaerani Djen Amar, M.A., Ph.D.  

28 Dra. Hj. Tati Sumiati, M.S  

29 Dra. Hj. Siti Maryam, M.Si.  

30 Diah Sri Rezeki  

31 Merryam Agustine  

32 Evi Nursanti Rukmana  
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BAB III SISTEM PENILAIAN DAN LAPORAN PENILAIAN 

 
Pada hakikatnya evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan sekurang-kurangnya dua kali, yaitu Ujian Tengah 

Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS), serta dapat disertai evaluasi lainnya. Tidak ada ujian perbaikan di 
luar ujian yang ditentukan. 

Ujian susulan hanya diberikan pada mahasiswa yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam 
ketentuan Ujian Akhir Semester (UAS). 

Mahasiswa peserta ujian adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang 
bersangkutan dan dengan syarat kehadiran kuliah minimal 80%, dari kehadiran dosen tanpa alasan apapun. 
Kehadiran kurang dari 80%, mahasiswa yang bersangkutan mendapat nilai T. 
1. Peserta ujian wajib menunjukkan Kartu Peserta Ujian (KPU) dan Kartu Rencana Studi (KRS). 
2. Peserta ujian wajib menandatangani DPNA (rangkap 3), dan bagi mereka yang tidak melaksanakannya dianggap 

tidak mengikuti ujian. 
3. Untuk Mahasiswa Program Diploma III, peserta ujian wajib menggunakan kemeja putih dan pakaian bawah 

berwarna hitam serta sepatu tertutup. 
4. Untuk Mahasiswa Program Sarjana, peserta ujian wajib menggunakan pakaian berkerah, rapi dan sepatu 

tertutup. 
5. Peserta ujian dilarang melakukan kecurangan atau tindakan yang mengindikasikan kecurangan dalam bentuk 

apapun. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi akademik. 
6. Peserta ujian tidak boleh meninggalkan ruangan ujian tanpa seijin pengawas dengan alasan apapun.  
7. Peserta ujian yang datang terlambat kurang dari 15 menit, dapat mengikuti ujian, sedangkan bagi mahasiswa 

yang terlambat lebih dari 15 menit wajib melapor ke Panitia Ujian serta tidak diperkenankan untuk mengikuti 
ujian ataupun ujian susulan.  

8. Peserta ujian yang tidak dapat mengikuti ujian karena alasan sakit, mahasiswa yang bersangkutan dan/atau 
oleh yang mewakili agar menghubungi koordinator pengawas dengan melampirkan bukti rawat inap (opname), 
paling lambat 3 hari setelah hari ujian/periode ujian berakhir.  

9. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian di dalam tata tertib ujian.  
 
Evaluasi Hasil Belajar 
1. Evaluasi hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah sekurang-kurangnya merupakan gabungan dari 3 

(tiga) macam penilaian: 
a. Ujian Tengah Semester (UTS) 
b. Ujian Akhir Semester (UAS) 
c. Nilai lainnya, antara lain: tugas (pekerjaan rumah, pembuatan makalah, terjemahan, dsb.); kuis (baik yang 

terjadwal maupun yang tidak terjadwal), laporan hasil praktikum, partisipasi, kerja lapangan, laboratorik, 
atau ujian praktikum/praktik. 

Bobot tiap macam penilaian yang digunakan dapat ditetapkan sama atau berbeda, tergantung pada bobot 
soal/tugas yang diberikan Dosen Pengasuh Mata Kuliah. 

 
Contoh: Mata Kuliah K10A212 

Mata kuliah K10A212 bobotnya 2 SKS, yang biasa ditulis dengan 2 (2-0), artinya 2 SKS perkuliahan dan 0 sks 
praktikum. Evaluasinya, misalnya, diberi bobot sebagai berikut: 

1. Evaluasi tengah semester 30% 
2. Tugas lain 20% 
3. Evaluasi akhir semester 50% 
Perimbangan bobot ini ditetapkan oleh dosen Pengasuh mata kuliah dan harus diberitahukan kepada 

mahasiswa pada awal kuliah. 
 

Contoh: Mata Kuliah K10B303 (2-1) 
Mata kuliah K10B303 bobotnya 3 SKS, yang karena merupakan paduan antara kuliah dan praktikum biasa 

ditulis dengan 3 (2-1), artinya 2 sks tatap muka (perkuliahan) dan 1 sks praktikum laboratorik, Mata kuliah ini 
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hanya akan memiliki satu huruf saja (huruf mutu kuliah tidak dipisah  dengan huruf mutu Praktikum). Evaluasinya, 
misalnya, diberi bobot sebagai berikut: 

Kuliah diberi bobot 65% (sekitar dua kali bobot praktikum), yang dibagi menjadi: 
a. Evaluasi tengah semester 15% 
b. Tugas lain 15% 
c. Evaluasi akhir semester 35% 
d. Praktikum 35% (sekitar setengah bobot kuliah). 
Namun demikian, perimbangan bobot ini ditetapkan oleh dosen Pengasuh mata kuliah dengan 

memperhatikan tujuan dari pelaksanaan praktikum.  Syaratnya semua peraturan pembobotan harus diberitahukan 
kepada mahasiswa pada awal kuliah. 
1) Dalam sistem SKS, Dosen tidak dibenarkan untuk mengadakan evaluasi/ujian ulangan untuk mengubah nilai 

akhir mahasiswa pada semester bersangkutan, karena dengan menggunakan sekurang-kurangnya tiga jenis 
evaluasi seperti contoh-contoh di atas dianggap telah memadai. 

2) Nilai akhir yang diberikan oleh Dosen Pengasuh mata kuliah harus merupakan huruf mutu yang pasti, yaitu: A, 
B, C, D, atau E. 

3) Nilai akhir (huruf mutu) ditulis pada DPNA (untuk Program Sarjana dan Program Diploma III) atau pada Kartu 
Kelas (untuk Program Magister, Program Doktor). 

4) DPNA diserahkan kepada SBP (kecuali lembar yang merupakan arsip Dosen Pengasuh mata kuliah, dan Kartu 
Kelas diserahkan kepada SBP Program Pascasarjana. 

5) Dosen Pengasuh mata kuliah bertanggung jawab atas kebenaran nilai akhir (huruf mutu) yang ditulis pada 
DPNA, atau pada Kartu Kelas, karena nilai akhir (huruf mutu) yang telah diumumkan tidak dapat diganti lagi 
dengan alasan apapun. 

6) Perubahan nilai akhir (huruf mutu) hanya dapat dilakukan dengan menempuh kembali mata kuliah itu pada 
semester berikutnya / pada kesempatan pertama atau pada semester alih tahun. 

 
Cara Penilaian  

Penilaian terhadap penguasaan materi oleh mahasiswa, baik yang sifatnya kognitif, afektif, maupun 
psikomotorik. Cara penilaian yang digunakan adalah PAP (Penilaian Acuan Patokan), dengan kriteria sebagai 
berikut : 
   

Nilai Huruf mutu Angka mutu 

80 – 100 A 4.00 

68 – 79 B 3.00 

56 – 67 C 2.00 

45 – 55 D 1.00 

< 45 E 0 

- T - 

- K - 

 
Huruf  Mutu T  (Tidak Lengkap) 

Seorang mahasiswa dinyatakan memperoleh huruf mutu T jika memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
1) Diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi ujian akhir semester (UAS); 
2) Setelah evaluasi pada butir (1) dipenuhi mahasiswa dalam waktu 2 minggu terhitung sejak ujian akhir 

semester mata kuliah bersangkutan  huruf T harus diganti menjadi A, B, C, D, atau E;  
3) Apabila evaluasi pada butir (1) tidak dipenuhi dalam batas waktu 2 minggu, maka huruf mutunya menjadi 

E; atau Dosen Pengasuh mata kuliah dapat mengolah sesuai dengan bobot masing-masing bagian evaluasi 
yang ditetapkan, sehingga menghasilkan huruf mutu lain; 

4) Huruf T tidak dapat diubah menjadi K, kecuali apabila mahasiswa tidak dapat menempuh ujian akhir 
semester susulan atas dasar alasan yang dapat dibenarkan (sakit, mengalami kecelakaan, atau musibah 
yang memerlukan perawatan lama). 
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Huruf Mutu K  (Kosong) 
Huruf mutu suatu mata kuliah dapat dinyatakan sebagai huruf K jika memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
1) Mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan perkuliahan setelah lewat batas waktu perubahan KRS (2 

minggu setelah kegiatan akademik berjalan) dengan alasan yang dapat dibenarkan dan dibuktikan dengan 
Surat Keterangan Dekan; 

2) Dikenakan pada satu atau beberapa mata kuliah pada semester bersangkutan dalam hal mahasiswa tidak 
dapat mengikuti ujian akhir semester atas dasar alasan yang dapat dibenarkan sehingga tidak dapat 
mengikuti ujian akhir semester susulan; 

3) Diberikan pada mata kuliah tugas akhir dan skripsi yang tidak selesai dalam satu semester; 
4) Alasan yang dapat dibenarkan untuk memberikan huruf K adalah: 

a. Sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses penyembuhan lama, yang dinyatakan 
dengan surat keterangan dari dokter spesialis atau rumah sakit yang merawatnya; 

b. Musibah keluarga yang mengharuskan mahasiswa meninggalkan kegiatan belajarnya dalam waktu 
lama, dengan dikuatkan surat keterangan yang diperlukan; 

5) Alasan lain yang dapat dibenarkan untuk memberi huruf K adalah kondisi melahirkan yang tidak normal 
atau alasan lain yang dapat dibenarkan oleh Dekan atau Direktur Program di luar kedua alasan pada butir 
(3) di atas, tetapi mahasiswa dianggap menghentikan studinya untuk sementara selama satu semester 
atas ijin Rektor;  

6) Mata kuliah yang memiliki huruf mutu K, tidak digunakan untuk penghitungan IP atau IPK; 
7) Bagi mahasiswa yang memperoleh huruf K bagi seluruh beban studi dalam semester yang bersangkutan, 

tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi dan tidak dianggap sebagai penghentian  studi untuk 
sementara; 

8) Apabila butir (5) di atas terjadi untuk kedua kalinya, maka semester bersangkutan dianggap sebagai 
penghentian studi untuk sementara atas ijin Rektor, sehingga akan mengurangi jatah mahasiswa  yang 
bersangkutan untuk mengajukan permohonan menghentikan studi untuk sementara; 

9) Apabila butir (5) di atas terjadi untuk ketiga kalinya (berturut-turut maupun secara terpisah-pisah), maka 
semester bersangkutan dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara atas ijin Rektor yang kedua 
kalinya. Hal ini tidak diperhitungkan dalam batas waktu studinya, namun menggugurkan hak mahasiswa 
untuk memperoleh kesempatan penghentian studi atas ijin Rektor; 

10) Penghentian studi untuk sementara setelah melewati periode pada butir (7) di atas dengan alasan seperti 
pada butir (3), diperkenankan, namun diperhitungkan dalam batas waktu studinya. 

11) Kalau mata kuliah yang memperoleh huruf K itu telah ditempuh kembali pada kesempatan lain, maka 
huruf mutunya dapat berubah menjadi A, B, C, D, atau E. 
 

Huruf Mutu Akhir yang Sah 
1) Nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir sesuatu mata kuliah hanya dianggap sah 

apabila: 
a. Mata kuliah yang bersangkutan terdaftar dalam KRS Mahasiswa. 
b. Nilai terdaftar dalam Daftar Peserta Nilai Akhir (DPNA) ditanda tangani oleh Dosen Pengampu 

Mata Kuliah. 
c. Mahasiswa berstatus aktif/terregistrasi pada semester yang sesuai dengan semester KRS dan 

DPNA. 
2) Semua nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir sesuatu mata kuliah yang tidak 

memenuhi persyaratan butir (1) di atas dinyatakan tidak berlaku (gugur). 

Perbaikan Huruf Mutu 
Perbaikan huruf mutu dapat dilaksanakan pada semester  reguler (Semester Gasal dan Semester Genap) atau 

pada Semester Alih Tahun (Juli-Agustus). 
 
 
 

Perbaikan Huruf Mutu Pada Semester Reguler  
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Huruf mutu E harus diperbaiki dengan menempuh kembali mata kuliah bersangkutan pada semester 
berikutnya atau pada kesempatan pertama.  

Huruf Mutu yang digunakan Untuk Penghitungan IP dan IPK  
Adalah huruf mutu yang ditetapkan oleh masing-masing fakultas menggunakan nilai yang nilai terakhir. 
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BAB IV SANKSI AKADEMIK 

 

1. Pemutusan Studi   
 Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa yang mengalami salah satu kondisi di bawah ini: 

1. Pada akhir semester keempat memiliki: 

 Indeks Prestasi Kumulatif  (IPK) di bawah 2,00, dan/atau; 

 Tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf  mutu D ke atas) tidak mencapai 48 SKS. 

2. Pada akhir semester VI memiliki : 

 Indeks Prestasi Kumulatif  (IPK) di bawah 2,00, dan/atau; 

 Tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf  mutu D ke atas) tidak mencapai 72 SKS. 

3. Melebihi batas waktu studi kumulatif yang ditetapkan. 

 
2. Pemutusan Studi Karena Kelalaian Administratif  
Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana yang menghentikan studi dua 
semester berturut-turut atau dalam waktu berlainan tanpa ijin Rektor. 
 
3. Pemutusan Studi Karena Kelalaian Mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar 

Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana yang telah mendaftar 
atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi: 

1. Tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada semester I dan/atau  semester II tanpa alasan yang dapat 

dipertanggung jawabkan, baik mengisi maupun tidak mengisi KRS; 

2. Tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar) dua semester berturut-turut atau secara 

terpisah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan; dan/atau; 

3. Mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS dua 

semester berturut-turut atau secara terpisah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan. 

 
SANKSI AKADEMIK LAIN 

Sanksi lain dapat dikenakan kepada mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran atau pendaftaran kembali 
secara administratif, tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada semester bersangkutan tanpa alasan 
yang dapat dibenarkan, baik yang tidak mengisi KRS maupun yang mengisi KRS tapi mengundurkan diri setelah 
lewat batas waktu perubahan KRS 
 
Tidak mengisi KRS dan Tidak Mengikuti Kegiatan Belajar-Mengajar pada Semester I dan/atau Semester II 

Mahasiswa yang telah mendaftarkan secara administratif pada semester I dan/atau semester II, baik 
mengisi KRS tetapi tidak mengikuti egiatan belajar-mengajar maupun sama sekali tidak mengisi KRS, tanpa 
alasan yang dapat dibenarkan, dianggap mengundurkan diri dan dikenai sanksi pemutusan studi. 

 
1. Tidak Mengisi KRS 

Mahasiswa yang telah mendaftarkan atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi tidak mengisi 
KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar) tanpa alasan yang dibenarkan, dikenakan sanksi berikut: 
1. Diberi peringatan keras secara tertulis oleh Pembantu Dekan I agar tidak mengulangi lagi; 

2. Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studinya; 

3. Apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada semester berikutnya maupun pada semester lain, 

mahasiswa dikenai sanksi pemutusan studi. 

 
2. Mengundurkan Diri Sesudah Masa Perubahan KRS 
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Mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu 
perubahan KRS tanpa alasan yang dapat dibenarkan  dikenakan sanksi akademik berikut: 

1. Mata kuliah yang ditinggalkan dinyatakan tidak lulus (diberi huruf mutu E); 

2. Huruf mutu E tersebut digunakan dalam penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK); 

3. Diberi peringatan tertulis oleh Pembantu Dekan I agar tidak mengulangi kembali; 

4. Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studinya; 

5. Apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada semester berikutnya maupun pada semester lain, 

mahasiswa dikenai sanksi pemutusan studi. 

 
 

SANKSI PELANGGARAN  

Apabila mahasiswa melakukan pelanggaran normatif, setelah dibicarakan dengan Senat Fakultas, akan dikenai 
sanksi khusus, sedangkan penanganan masalah pidananya akan diserahkan kepada yang berwajib. Jenis 
pelanggaran normatif tersebut adalah seperti di bawah ini: 
1. Pelanggaran Hukum 

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum, baik yang berupa tindak pidana maupun penyalahgunaan 
obat, narkotika, dan sejenisnya, serta penggunaan minuman keras dan sejenisnya, dan telah ditetapkan 
bersalah secara hukum oleh pengadilan, akan dikenakan sanksi berupa skorsing sampai dengan pemutusan 
studi oleh Rektor sesuai dengan putusan tersebut. 

2, Pelanggaran Etika Moral 

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika moral, memalsukan tanda tangan dan sejenisnya, akan 
dikenakan sanksi berupa skorsing oleh Dekan sampai dengan pemutusan studi oleh Rektor. 

3. Pelanggaran Etika Akademik 

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika akademik, seperti menyontek, menjiplak (makalah, laporan, 
tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dsb.) membocorkan soal atau sejenisnya, akan dikenakan sanksi berupa 
skorsing sampai dengan pemutusan studi. 

Pada hal-hal tertentu, fakultas dapat mengeluarkan keputusan tersendiri asal tidak bertentangan dengan 
ketentuan hukum atau peraturan di atasnya. 
 

4. Sanksi Lain 

Tindakan-tindakan yang dilakukan mahasiswa di lingkungan kampus yang termasuk kejahatan atau 
pelanggaran dan diancam pidana. 
Pada dasarnya setiap mahasiswa memiliki hak untuk melakukan berbagai aktivitas sebagai bagian dari sivitas 
akademika, namun demikian sebagaimana dalam kehidupan manusia pada umumnya harus dihindari 
melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Perbuatan-perbuatan tersebut 
antara lain: 

1) Tawuran antar mahasiswa baik yang dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan kampus yang menimbulkan 

kerusakan barang milik orang lain dan atau korban luka-luka. Pelaku perbuatan yang mengakibatkan 

kerusakan atau korban luka-luka dapat dikenakan ketentuan Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang dan 

Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. 

2) Ketentuan Pasal 40 dan Pasal 351 KUHP juga dapat dikenakan terhadap aktivitas demo yang tidak tertib dan 

menimbulkan kerusuhan sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan barang milik orang lain atau luka-luka. 

3) Meminum minuman keras baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus yang menggangu keamanan 

umum. Ketentuan yang dapat dikenakan adalah Pasal 492 tentang pelanggaran keamanan umum. 

4) Menggunakan narkotika baik untuk diri sendiri maupun memberikan narkotika kepada orang lain baik di 

dalam maupun di luar lingkungan kampus. Ketentuan yang dapat dikenakan adalah Pasal 84 dan Pasal 85 UU 

No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. 
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5) Menggunakan atau mengedarkan atau secara tanpa hak memiliki atau membawa psikotropika atau tidak 

melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah. Ketentuan yang dapat 

dikenakan adalah Pasal 59 ayat (1), Pasal 62 dan Pasal 65 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 
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BAB V SARANA DAN PRASARANA 

 

Fikom Unpad didukung dengan berbagai fasilitas pendidikan. Penggunaan berbagai fasilitas pendidikan 
tersebut diatur berdasarkan kebijakan pimpinan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Sarana dan 
prasarana yang dimaksud di antaranya: 

5.1 PrasaranaPendidikan 

a. Gedung/Ruangan 

Saat ini, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran memiliki 7 (tujuh) gedung yang terdiri dari lima 
gedung berlantai tiga, satu gedung berlantai 4 dan satu gedung berlantai dua. Ketujuh gedung yang ada 
digunakan untuk: ruang dekanat, ruang jurusan, ruang sidang, ruang kuliah, ruang administrasi fakultas, ruang 
pertemuan, perpustakaan, laboratorium, dan ruang-ruang untuk kegiatan kemahasiswaan (Senat Mahasiswa, 
Badan Perwakilan Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa, dan berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa). 

b. Ruang Kuliah 

Penyelenggaraan pendidikan, dalam hal ini proses belajar-mengajar, di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 
Padjadjaran dilaksanakan di sejumlah ruang perkuliahan, yang secara keseluruhan mencapai luas 4.358,35 m2. 
Saat ini, jumlah ruang kuliah adalah 28 ruang dengan berbagai kapasitas. 

c. Perpustakaan 

Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran merupakan fasilitas pendukung yang sangat 
penting dalam peningkatan kulitas proses belajar-mengajar, yang dikelola secara manual dan elektronik 
(computerized), dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika ataupun pihak lain sepanjang memenuhi 
prosedur yang sudah ditentukan pengelolanya.  

d. Laboratorium 

FikomUnpad memiliki 8 (delapan) laboratorium yang digunakan dalam praktik sejumlah mata kuliah, sebagai 

salah satu cara agar mahasiswa/i mendapatkan pengalaman praktis. Laboratorium-laboratorium tersebut adalah 

sebagai berikut:  

 Laboratorium Televisi  

 Laboratorium Radio 

 Laboratorium Fotografi 

 Laboratorium Grafika 

 Laboratorium Komputer 

 LaboratoriumInformasidanPerpustakaan 

 Laboratorium Event 

 Laboratorium Multi Media & News Room 

d. Fasilitas Penunjang Pendidikan 

Fasilitas penunjang yang dimaksud adalah fasilitas yang secara langsung tidak berkaitan dengan proses belajar 
mengajar, tetapi dalam banyak akan mendukung terciptanya situasi dan kondisi lingkungan pendidikan yang 
lebih kondusif. Fasilitas penunjang yang ada di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran antara lain: 
masjid, sarana parkir yang luas, sarana olahraga, mushola, kantin, rest-room di setiap gedung dan setiap 
tingkat, dan sebagainya. 

f. Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan 

Untuk memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi, telah dibangun gedung 
Student Center, sebagai pusat kegiatan dan tempat kesekretariatan kegiatan kemahasiswaan. Di gedung ini 
juga dibangun lapangan olah raga bulutangkis. Selain itu terdapat juga lapangan sepakbola mini (futsal), 
lapangan olah raga bola basket dan bola volley, serta lapangan olahr aga tennis. Untuk menunjang kegiatan 
mahasiswa pecinta alam, telahdibangun pula sebuah papan panjat (climbing wall). 
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5.2 Sarana Pendidikan 

a. Fasilitas Belajar Mengajar 

Dalam upaya menunjang dan meningkatkan efektivitas belajar mengajar, Fakultas Ilmu Komunikasi  
Universitas Padjadjaran memiliki beberapa fasilitas belajar mengajar di antaranya adalah: alat-alat peraga, 
overhead projector (OHP), LCD projector, wireless speaker, komputer, dan sebagainya.  

b. Perpustakaan memiliki sejumlah koleksi, baik referensi terbitan dalam dan luar negeri, baik tentang kajian 

komunikasi, informasi perpustakaan maupun kajian lainnya. Koleksi tersebut tersedia baik dalam bentuk buku, 

jurnal,VCD maupun CD-Rom.  

c. Laboratorium Televisi 

Laboratorium ini terdiri dari empat ruangan: studio produksi, studio news, ruang kontrol, dan gudang 
penyimpanan alat. Laboratorium menyediakan peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk penyiaran televisi 
dengan lengkap, seperti berbagai jenis kamera: Handycam, Kamera VHS, Kamera S-VHS, Kamera MiniDV Semi 
Profesional, Kamera MiniDV Profesional; Mixer/Switcher Video, monitor televisi, komputer PC, komputer edit, 
lampu tata cahaya, background studio,setting dan properti. 
Laboratorium Televisi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh kemampuan praktis 
sebagai berikut : 

 Menguasai teknik penggunaan kamera Video dan TV 

 Menguasai teknik produksi siaran TV termasuk membuat setting dan tata cahaya studio TV 

 Menguasai teknik siaran dan reportase untuk acara TV 

 Menguasai teknik live production dan teknik editing untuk siaran TV 

d. Laboratorium Radio  

Laboratorium Radio dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk produksi siaran radio antara lain studio 
siaran radio, mixer PVC, equalizer, audio amplifier, compressor, komputer, dan pemutar CD audio. 
Laboratorium radio memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh kemampuan teknis 
sebagai berikut: 

 Menguasai teknik pengolahan audio di radio siaran 

 Menguasai teknik produksi siaran radio 

 Menguasai teknik siaran dan reportase untuk siaran radio 

 Menguasai manajemen produksi siaran radio 

e. Laboratorium Fotografi 

Laboratorium Fotografi dilengkapi dengan fasilitas studio mini, kamar gelap, pengolahan foto digital, peralatan 
kamera baik standar maupun  digital dsb. 
Laboratorium Fotografi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk  memperoleh kemampuan praktis 
sebagai berikut : 

 Menguasai teknik dasar fotografi, baik konvensional maupun digital, serta pemrosesan cuci cetak film dan 

olah foto digital 

 Menguasai teknik fotografi jurnalistik 

 Menguasai teknik fotografi iklan produk dan jasa 

f. Laboratorium Grafika 

Laboratorium ini memiliki peralatan yang cukup memadai untuk menunjang kegiatan desain grafis dan 
produksi cetak, yaitu studio desain yang terdiri dari 36 unit komputer desain dan editing, Plotter, Scanner, 
serta meja gambar manual; peralatan produksi seperti mesin cetak mini offset, mesin hand press, mesin 
potong kertas, plate maker, dan studio sablon. 
Laboratorium Grafika memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh kemampuan praktis 
sebagai berikut : 

 Mampu merencana/mendesain media komunikasi visual/grafis dengan berbagai teknik baik manual 

maupun teknik komputer  
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 Mampu memproduksi media komunikasi visual/grafis dalam berbagai bentuk seperti poster, brochure, 

majalah, surat kabar dan lain-lain, baik dengan teknik sablon maupun dengan teknik cetak  

g. Laboratorium Komputer 

Fasilitas yang dimiliki mencakup 40 unit komputer dengan fasilitas multimedia, yang terhubungkan dengan 
LAN serta jaringan internet (dalam proses).  
Laboratorium dilengkapi dengan program-program yang selalu diperbaharui untuk kebutuhan praktek seperti 
Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Pagemaker, Corel Draw, Front Page dan Macromedia Flash , dan 
lainnya. 
Laboratorium komputer memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh kemampuan praktis 
sebagai berikut : 

 Menguasai software administrasi perkantoran 

 Menguasai software dunia bisnis  

 Mampu merancang situs web baik situs pribadi maupun komersial 

 Menguasai software yang digunakan di dunia periklanan dan penyiaran, seperti Coreldraw, Adobe 

Photoshop, Adobe Audition, Cool Edit Pro dan sebagainya 

 Menguasai software perancangan multimedia seperti Macromedia Flash, Dream Weaver dan sebagainya. 

 Menguasai software editing video dan televisi seperti Adobe Premier, Ulead, Pinnacle dan sebagainya. 

h. LaboratoriumInformasi&Perpustakaan 

 Fasilitas yang saatini dimilikidiantaranya: 
- PenelusuranOnline Public Access Catalog. 

- SistemInformasiPerpustakaanberbasis online 

- Digital library (e-content) dan JurnalElektronikProquest 

- Portal perpustakaan 

- Jaringan internet danhotspot area 

- Peralatan multimedia (TV, audio player, LCD proyektor, OHP, Screen). 

- Ruangrapatdandiskusi 

- Ruangpelatihansoftskill 

- Locker 

- Library Corner 

i. Laboratorium Multi Media & News Room 

Visi (2013 – 2018): 
Menjadi pusat penelitian, pengembangan, dan sentra bisnis yang menjadi acuan skala nasional di bidang 
pengelolaan ruang olah berita terkonvergen dengan focus keunggulan kompetitif di bidang penelusuran dan 
verifikasi informasi dari sumber-sumber digital serta pengolahan karya jurnalistik multimedia. 
Misi : 
 Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan metode pencarian, verifikasi, pengolahan dan 

pengemasan informasi dengan memanfaatkan teknologi digital terbaru untuk menghasilkan karya 

jurnalistik yang bermutu. 

 Menyelenggarakan berbagai pelatihan tentang hal di atas dengan sasaran kalangan pelajar, mahasiswa, 

pelaku jurnalistik warga dan jurnalis professional. 

 Mengadakan kerjasama bisnis dengan media massa professional sebagai contributor karya jurnalistik 

dengan memanfaatkan sumber daya fakultas. 

 Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan berbagai matakuliah yang relevan 

dengan produksi karya jurnalistik khususnya karya jurnalistik digital. 
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BAB VI RISET, PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN KERJASAMA 

 
 Riset merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh para dosen Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas 
Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran untuk penunjang dan peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi 
dan perkembangan atmosfir akademik di Fikom Unpad. Berbagai pencapaian Penelitian Fikom Unpad yang 
dilakukan baik tingkat lokal, nasional maupun internasional diperoleh dari berbagai dana hibah, APBN berupa 
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) maupun hasil kerjasama antar lembaga. Pada dasarnya kegiatan Riset 
dan Pengabdian Pada Masyarakat yang dilakukan menggunakan pedoman Universitas Padjadjaran yang tertuang 
dalam Pedoman Riset dan Rencana Induk Penelitian Universitas Padjadjaran. 
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BAB VII KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 

 

7.1 Lembaga Kemahasiswaan 

 Kepmendikbud No.155/U/1998 menjelaskan bahwa, lembaga kemahasiswaan merupakan wahana dan 
sarana pengembangan diri mahasiswa 31 is band perluasan wawasan dan peningkatan kecendiakawanan serta 
integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.Lembaga kemahasiswaan merupakan sarana untuk 
penanaman sikap ilmiah, pemahaman tentang profesi, kerjasama serta menumbuhkan rasa persatuan dan 
kesatuan. 
 Kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran berjalan sangat 
dinamis. Kegiatan dilakukan oleh Lembaga kemahasiswaan maupun oleh no nlembaga kemahasiswaan. Lembaga 
kemahasiswaan terdiri dari lembaga tingkat fakultas dan tingkat jurusan, Sedangkan kegiatan yang 
diselenggarakan oleh non lembaga kemahasiswaan, yakni berbagai kegiatan yang disenggarakan oleh angkatan, 
kelas, mata kuliah, dll. 
 Lembaga kemahasiswaan di Lingkungan Fikom Unpad senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, diantaranya Kepmendikbud No. 155/U1998 tentang Pedoman Umum Organisasi 
Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. 
 Fikom Unpad memiliki dua kampus yang masing-masing memiliki kegiatan proses belajar mengajar dan 
kegiatan kemahasiswaan, yakni Kampus Jatinangor dan kampus Bandung. Masing-masing kampus memiliki 
perangkat lembaga kemahasiswaan sesuai kebutuhan mahasiswa. Berikutinilembagakemahasiswaan yang berdiri 
di FikomUnpad : 
 
Badan Eksekutif Mahasiswa 
 Fikom Unpad lembaganya menggunakan nama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).  
 
Himpunan Mahasiswa Jurusan 

Di jenjang Sarjana  terdapat enam program studi dan satu program sarjana terapan. Setiap program studi  
memiliki himpunan mahasiswa, yakni: 
a. Himpunan Mahasiswa Jurnalistik 

b. Himpunan Mahasiswa Hubungan Masyarakat 

c. Himpunan Mahasiswa Manajemen Komunikasi 

d. HimpunanMahasiswa Ilmu Perpustakaan 

e. Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

f. Himpunan Mahasiswa TV dan Film 

g. Himpunan Mahasiswa Manajemen Produksi Media 

a. HimpunanMahasiswaManajemenKomunikasi. 

Di jenjang diploma-III (DIII) terdapat lima himpunan mahasiswa diploma, yakni: 
a. HimpunanMahasiswa Diploma Penyiaran 

b. HimpunanMahasiswa Diploma Kehumasan 

c. HimpunanMahasiswa Diploma KomunikasiBisnis 

d. HimpunanMahasiswa Diploma Periklanan 

e. Himpunan Mahasiswa Diploma Informasi dan Perpustakaan. 

 
LEMBAGA KEGIATAN KEMAHASISWAN 
Selain lembaga kemahasiswaan yang bersifat keilmuan seperti di atas, di Fikom Unpad juga terdapat lembaga 
kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang, minat bakat, dankeagamaan. 
 
 
OLAHRAGA: 
a. Klub Aktivis Pegiat dan Pemerhati Alam (KAPPA). 
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KAPPA bergerak di bidang olahraga alam bebas sekaligus klub yang peduli terhadap lingkungan. Klub ini 
bergerak juga di bidang SAR dan pendidikan dasar bagi pencinta lingkungan. 

b. COSMIC :  

Lembaga ini bergerak di bidang olahraga sepakbola dan futsal. Untuk mendukung kegiatannya, di kampus 
Fikom Unpad disediakan lapangan futsal dengan ukuran standar yang memadai untuk digunakan untuk latihan 
dan pertandingan futsal. 

c. BASKOM (Basket Fikom).  

Sesuai namanya, lembaga mahasiswa ini bergerak di bidang olahraga bola basket. Untuk mendukung 
aktivitasnya, saat ini tersedia lapangan basket yang memadai di kampus Fikom Unpad Jatinangor. 

 
SENI: 
a. Cine Club (CC) 

Lembaga ini adalah klub sinematografi, dimaksudkan untuk membantu kegiatan akademik mahasiswa karena 
sinematografi merupakan bagian dari kegiatan komunikasi terapan. Selain memproduksi film pendek, 
pendokumentasian kegiatan, juga melakukan diskusi dan kajian tentang film. 

b. Fotografi Kampus (FOKUS) 

Kegiatan komunikasi tidak terlepas dari aktivitas dunia fotografi. Untuk meningkatkan kualitas dan aktivitas di 
dunia fotografi, maka berdirilah klub Fotografi Kampus yang disingkat FOKUS. Lembaga ini bergerak di dunia 
fotografi, selain aktif melakukan hunting foto, juga melakukan pameran, diskusi dan kegiatan lainnya yang 
berhubungan dengan dunia fotografi. 

c. KelompokGrafisFikom (KGF) 

Kegiatan komunikasi juga sangat erat dengan dunia cetak mencetak. Salah satu bagian dari ilmu komunikasi 
adalah ‘Komunikasi Visual’. Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas mahasiswa di bidang seni grafis.   

d. KomunitasMusikFikom (KMF) 

Musik adalah bagian dari komunikasi massa. Musik bukan hanya sarana hiburan, tapi juga sebagai sarana 
mentransfer nilai-nilai. KMF pun bukan sekedar kumpulan pemusik mahasiswa, tetapi juga mahasiswa yang 
memiliki kemampuan mengorganisasikan kegiatan sehingga alumni dari lembaga kemahasiswaan kelak mampu 
menjadi seorang event organizer 

 
MEDIA  KAMPUS 
Untuk menunjang kegiatan akademik mahasiswa merasa perlu untuk dibekali dengan kemampuan mengelola 
sebuah media massa.Di program Sarjana mengharuskan mahasiswanya mampu mengelola sebuah media sesuai 
bidang ilmunya. Selain itu, penerbitan juga merupakan sarana untuk mengasah intelektualitas mahasiswa melalui 
kegiatan menulis.  
a. dJatinangor 

dJatinangor yang didirikan sejak tahun 1997 adalah penerbitan mahasiswa tingkat fakultas yang diterbitkan 
secara berkala berupa majalah oleh mahasiswa, dari mahasiswa dan untuk mahasiswa. Mereka diberikan 
kemandirian untuk menuangkan aneka gagasan dengan bebas dan bertanggungjawab.      

b. Diurna 

Selain di tingkat fakultas, ada juga penerbitan di tingkat jurusan seperti majalah Diurna yang diterbitkan oleh 
Himpunan Mahasiswa Jurnalistik. 

c. Radioland. 

Selain penerbitan, di Fikom Unpad terdapat lembaga kemahasiswaan yang mengelola radio internal bernama 
Radioland. Para aktivis mahasiswa memanfaatkan radio internal ini untuk menunjang kegiatan akademik 
mengingat radio merupakan salah satu kajian bidang komunikasi massa.  
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SOSIAL 
 Sebagai mahluk sosial, mahasiswa juga perlu membekali diri dengan rasa kepedulian bagi sesama. Unpad 
yang berdiri di sebuah kawasan di Kabupaten Sumedang dikelilingi oleh perkampungan penduduk yang bernuansa 
pedesaan, kondisi sosial seperti ini melahirkan sebuah lembaga mahasiswa yang bergerak di bidang sosial. 
Lembaga tersebut menamakan dirinya Keluarga Jatinangor 21 (KJ-21).  
 KJ-21 adalah sebuah lembaga kemahasiswaan yang bergerak di bidang kakak-asuh. Lembaga ini 
mengelola kegiatan berupa pendampingan dan pendidikan luar sekolah bagi anak-anak di perkampungan sekitar 
kampus Unpad Jatinangor yang kurang mampu secara ekonomi.  
 Mahasiswa yang tergabung dalam KJ-21 mengasuh anak-anak sekitar kampus dengan aneka kegiatan 
positif yang oleh anak-anak tersebut tidak didapatkan di lingkungan rumah atau sekolah mereka. KJ-21 juga 
mengupayakan bea siswa dan bantuan peralatan sekolah bagi para adik-adik asuhnya. 
 
KEAGAMAAN  
Selain bidang-bidang di atas, para mahasiswa juga merasa perlu untuk  membekali diri dengan bekal spiritual. 
Mereka yang memiliki minat besar di bidang keagamaan bergabung kepada lembaga bidang keagamaan. 
 
a. Biro Kerohanian Islam (BKI) 

Lembagakemahasiswaaninimenghimpunparamahasiswa Muslim yang memilikikepeduliantinggiterhadapbidang 
agama Islam.Mereka membuat serangkaian kegiatan, baik kegiatan rutin maupun kegiatan khusus. BKI 
membantu kelancaran kegiatan ibadah rutin seperti shalat wajib dan shalat Jumat di Mesjid Al-Wushul Fikom 
Unpad. Selain itu BKI juga menyelenggarakan kegiatan2 lain baik yang bersifat penalaran maupun pengabdian 
kepada masyarakat. 

 
b. Ikatan Mahasiswa Kristen Katolik (IMKK). 

Sebagai kampus yang pluralis, di kampus Fikom unpad juga berdiri IMKK dimana para mahasiswa yang 
beragama Kristen dan Katolik berhimpun di wadah ini. Mereka rutin mengadakan kebaktian bersama, 
peringatan hari besar agama Kristen/Katolik. Seperti halnya lembaga kemahasiswaan yang lain, IMKK pun 
melakukan kegiatan yang bersifat penalaran dan pengabdian kepada masyarakat. 

 
LEMBAGA KEILMUAN SEJENIS 
 Selain lembaga-lembaga di atas, para mahasiswa Fikom Unpad juga berhimpun dalam sebuah wadah 
bernama Ikatan Mahasiswa IlmuKomunikasi Indonesia (IMIKI). Keanggotaannya bukan hanya mahasiswa 
sekampus, tetapi juga mahasiswa dari universitas atau sekolah tinggi yang memiliki kajian Ilmu Komunikasi. Karena 
jumlah mahasiswa ilmu komunikasi di Unpad jumlahnya paling banyak dibanding perguruan tinggi lain di Jawa 
Barat, maka Fikom Unpad memfasilitasi berdirinya IMIKI ini di lingkunganUnpad. IMIKI memiliki sejumlah kegiatan 
yang berkaitan dengan bidang ilmu komunikasi. 
 
KEGIATAN NON LEMBAGA 
 Aktivitaskemahasiswaan di FikomUnpadbukanhanyadiselenggarakanolehlembagakemahasiswaan formal 
seperti yang ada di atas, tetapi juga dilaksanakan oleh non lembaga kemahasiswaan. Kegiatan tersebut 
umpamanya bisa dilakukanberupa: 
a. Kegiatan angkatan 

b. Kegiatan mata kuliah tertentu 

c. Kegiatanpraktikum mahasiswa.  

 


