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KATA PENGANTAR 

 
Bismillahirrahmanirrahim, 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
Salam Komunikasi! 

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat 
hidayah- Nya maka penyusunan Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas Ilmu 
Komunikasi Universitas Padjadjaran, Program Studi Manajemen Komunikasi Tahun 2017 ini dapat 
diselesaikan. Buku Pedoman ini berisi berbagai informasi mengenai penyelenggaraan program 
pendidikan jenjang Sarjana pada Program Studi Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu 
Komunikasi Universitas Padjadjaran, dimana pedoman ini merupakan petunjuk teknis yang perlu 
dipahami dan dijalankan oleh mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Program 
Studi Manajemen Komunikasi.  

Buku Pedoman ini merupakan panduan penting bagi penyelenggaraan pendidikan namun 
dalam implementasinya sangat memungkinkan adanya dinamika yang harus diapresiasi dalam 
bentuk kebijakan. Dinamika penyelenggaraan pendidikan di Program Studi Manajemen 
Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran terus berkembang seiiring 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. 

Pada kesempatan ini, pimpinan Program Studi Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu 
Komunikasi Universitas Padjadjaran menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya atas upaya yang dilakukan oleh tim penyusun Buku Pedoman yang telah bekerja 
sungguh-sungguh dalam menyelesaikan penyusunan dengan berbagai aktivitas yang dapat 
dipertanggungjawabkan.  

Sekian dan dengan ini kami sampaikan Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan pada 
Program Studi Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. 
Semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terimakasih. 
 
Jatinangor, Juni 2017 
Ketua Program Studi,  
 
 
 
 
Dr. Slamet Mulyana, Drs., M.I.Kom  
NIP. 196401061989021001 
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1.1 SEJARAH  

 
Sejarah berdirinya Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran diawali dari pemikiran 

sekelompok tokoh pendiri, yaitu Prof. Dr. Mr. R. Moestopo, Azhary Sulaiman, A.Z. Palindih, S. 
Rochnadi, dan R. Roekomy yang hasilnya pada 6 September 1960 terbit Surat Keputusan Ketua 
Yayasan Pembina Unpad mengenai pembukaan Fakultas Jurnalistik dan Publisitik. Fakultas ini 
kemudian resmi dibuka 18 September 1960 dengan diangkatnya Prof. Dr. Mr. R. Moestopo 
sebagai Dekan Fakultas baru ini. Tanggal 18 September kemudian ditetapkan sebagai hari 
lahirnya Fikom. Selanjutnya  pada 8 November 1960, pembukaan Fakultas Jurnalistik dan 
Publisistik secara resmi disampaikan kepada Menteri PTIP, dan pada 1 Februari 1962 Fakultas ini 
menjadi Fakultas Publisistik dan Jurnalistik.  

Berdasarkan berbagai pertimbangan baik akademis dan kebutuhan akan lulusan yang 
terserap di dunia kerja, pada 23 April 1963 terjadi perubahan nama pada Fakultas ini menjadi  
Fakultas Publisistik Unpad dan pada 27 Februari tahun 1964 lulusan sarjana fakultas ini 
mendapatkan kesetaraan ijasah negeri. Fakultas ini secara resmi bernaung di bawah Universitas 
Padjadjaran berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP No. 225 tertanggal 1 November 1965 
dimana terjadi perubahan bahwa Institut Publisistik menjadi salah satu Fakultas yang ada di 
lingkungan Universitas Padjadjaran dengan nama Fakultas Publisistik yang mempunyai lima 
jurusan yaitu: 

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

Dinamika perubahan masih terus terjadi ketika orientasi ilmu Komunikasi mengalami 
pergeseran dari Eropa, khususnya Jerman ke Amerika, dan ini dinyatakan dengan Surat 
Keputusan Presiden RI No. 47 tahun 1982 tertanggal 7 September 1982 tentang susunan 
organisasi Unpad, dan Surat Keputusan 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 (Fikom). Fakultas ini, yang merupakan Fakultas kesebelas di Unpad 
berkembang dengan sangat pesat. Semenjak berubah menjadi Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas 
ini memiliki empat jurusan yaitu: 

1. Jurnalistik; 
2. Hubungan Masyarakat; 
3. Penerangan; 
4. Perpustakaan. 

Keadaan fakultas dengan memiliki 4 (empat) jurusan sudah berlangsung sampai dengan 
tahun 1995, karena pada tahun 1996 Dikti mengeluarkan sebuah kebijakan untuk menyatukan 
beberapa jurusan yang memiliki rumpun ilmu yang sama ke dalam satu program studi, sehingga 
dari tahun 1996 di Fikom mulai dikenal: 

1. Program Studi Ilmu Komunikasi dengan 3 (tiga) konsentrasi yaitu: Jurnalistik, 
Hubungan Masyarakat, dan Manajemen Komunikasi. 

2. Program Studi Ilmu Perpustakaan. 
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 
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DAN KOMPETENSI LULUSAN 
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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 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 D4 Manajemen Produksi Media 
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 program studi, 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, DAN TUJUAN 

 
Visi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran adalah:  
“Menjadi Fakultas Penyelenggara Pendidikan tinggi rumpun  ilmu komunikasi dan informasi yang 
terkemuka dan kompetitif baik di tingkat nasional, serta diakui regional dan internasional pada 
tahun 2026”.  
 
Misi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran adalah: 

1. Menyelenggarakan pembelajaran perguruan tinggi dalam pendidikan tinggi bidang 
komunikasi dan informasi yang mampu mengembangkan Ilmu Komunikasi dan Informasi 
dan memenuhi tuntutan masyarakat pengguna (stakeholders).  

2. Menyelenggarakan riset yang berkualitas sesuai dengan keunggulan lokal dalam 
pengembangan keilmuan komunikasi dan informasi untuk pemecahan masalah di 
masyarakat, bangsa dan negara. 

3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga pendidikan tinggi komunikasi dan informasi yang 
professional dan akuntabel untuk meningkatkan citra Fakultas Ilmu Komunikasi. 



4. Menghasilkan insan akademik yang menjunjung tinggi etika komunikasi dan budaya 
serta menjunjung keluhuran budaya lokal dalam keragaman budaya dunia. 
 

Tujuan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran: 
1. Menggali dan mendorong potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa  

2. Menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu komunikasi dan informasi serta 
menguasai teknologi komunikasi dan informasi untuk memenuhi kepentingan nasional 
dan daya saing bangsa 

3. Mengembangkan ilmu komunikasi dan informasi melalui penelitian dan kajian dengan 
memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora dan budaya lokal  

4. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan hasil karya 
penelitian dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa. 

 
  



 
 
 
 
 
 

2.1 PERKEMBANGAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN KOMUNIKASI 

 
Sejarah Program Studi Manajemen Komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Padjadjaran berawal dari Jurusan Penerangan / Propaganda yang merupakan salah satu jurusan 
di Fakultas Publisistik Universitas Padjadjaran (sekarang Fakultas Ilmu Komunikasi). Hal tersebut 
sesuai dengan SK Menteri PTIP No. 225, tertanggal 1 Nopember 1965. \ 

Perubahan terjadi dalam SK Presiden RI No.47 Tahun 1982 tertanggal 7 September 1982 
tentang susunan organisasi Universitas Padjadajaran dan Kepmendikbud RI No. 133/O/1983, 
tanggal 5 Maret 1983 tentang organisasi dan tata kerja di lingkungan Universitas Padjadjaran, 
bahwa Fakultas Publisistik diubah namanya menjadi Fakultas Ilmu Komunikasi yang terdiri dari 4 
jurusan, yaitu: Jurusan Ilmu Jurnalistik, Jurusan Ilmu Hubungan Masyarakat, Jurusan Ilmu 
Manajemen Komunikasi dan Jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan. 

Pada tahun 2007 dilakukan studi kelayakan untuk pengajuan Program Studi Manajemen 
Komunikasi jenjang sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. 
Berdasarkan data studi kelayakan, lulusan Konsentrasi Manajemen Komunikasi sudah menyebar 
kemana-mana, meskipun gelar kesarjanaan yang diraih adalah Sarjana Ilmu Komunikasi. Tetapi 
dengan latar belakang keilmuan yang lebih menekankan pada manajemen komunikasi membuat 
lulusannya banyak dimanfaatkan oleh berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun 
perusahaan swasta. 

Pada saat itu, sebagai bagian dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Manajemen 
Komunikasi sudah mengelola kurikulum sendiri bahkan mahasiswa yang memilih Konsentrasi 
Manajemen Komunikasi selalu berada di peringkat atas dalam jumlah peminat. Data jumlah 
peminat yang diterima menjadi mahasiswa Konsentrasi Manajemen Komunikasi pada tahun 2011 
adalah 205 orang, tahun 2012 adalah 150 orang, tahun 2013 sebanyak 146 orang, tahun 2014 
sebanyak 155 orang, dan tahun 2015 sebanyak 98 orang. Saat ini jumlah seluruh mahasiswa 
Program Studi Manajemen Komunikasi yang aktif sebanyak 684 orang. 

Program studi ini memang diajukan berdasarkan kebutuhan dan minat masyarakat yang 
tinggi terhadap profesi Manajemen Komunikasi ditambah dengan perkembangan tuntutan 
masyarakat (users) yang terus meningkat baik di Indonesia maupun secara internasional. 
Hubungan yang baik juga dikembangkan dengan berbagai asosiasi profesi, baik level internasional 
maupun nasional seperti PACA, AMIC, ICA, GSTF, ISKI, dan ASPIKOM. 

Dalam hal ini, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) sebagai respresentasi 
perkumpulan dari 220 Program Studi Ilmu Komunikasi di Indonesia, sejak tahun 2010 sampai 
tahun 2012 telah menyelenggarakan serangkaian lokakarya nasional yang menghasilkan naskah 
akademik mengenai program studi yang masuk ke dalam rumpun ilmu komunikasi. Naskah 
akademik yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
tersebut menyatakan bahwa terdapat enam program studi yang masuk ke dalam rumpun Ilmu 
Komunikasi yaitu Ilmu Komunikasi, Hubungan Masyarakat, Jurnalistik, Manajemen Komunikasi, 
Televisi dan Film, serta Periklanan 

Berdasarkan hasil studi kelayakan maupun proposal yang diajukan pada Direktorat Jendral 
Pendidikan Tinggi menghasilkan sebuah SK tertanggal 20 Januari 2012 dengan nomor 
607/E2.2/2012 yang berisi pertimbangan untuk pembukaan Program Studi Manajemen 
Komunikasi (S1) pada Universitas Padjadjaran yang ditandatangani oleh Ahmad Jazidie, selaku 
Direktur Kelembagaan dan Kerjasama. 

Program Studi Manajemen Komunikasi Universitas Padjadjaran secara resmi berdiri pada 
tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 
MANAJEMEN KOMUNIKASI 
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68/E/O/2014, tanggal 7 Mei 2014, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen 
Komunikasi, Program Sarjana pada Universitas Padjadjaran dan mulai menerima mahasiswa baru 
pada tahun ajaran 2014/2015. 

Pada tahun 2017 melalui Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN 
PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 0897/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017, 
Program Studi Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran  
terakreditasi dengan peringkat A   
 

2.2 VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI 

 
Visi Program Studi Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran 
adalah  

“menjadi Program Studi yang unggul  di bidang Manajemen  Komunikasi dan memiliki 
komitmen tinggi serta mampu bersaing di tingkat nasional, regional serta internasional 
pada tahun 2026” 

 
Misi Program Studi Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran 
adalah  

1. Menyelenggarakan pendidikan bidang Manajemen Komunikasi yang berkualitas, 
profesional, dan beretika; yang unggul di bidang komunikasi strategis, komunikasi 
pemasaran dan manajemen media 

2. Menyelenggarakan penelitian di bidang Manajemen Komunikasi yang berkualitas dan 
mampu menyelesaikan masalah di bidang Manajemen Komunikasi; 

3. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berkualitas dengan 
mengimplementasikan keilmuan di bidang Manajemen Komunikasi 

4. Melaksanakan manajemen pendidikan dengan menerapkan prinsip penjaminan mutu 
(quality assurance), yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil; 

5. Menjalin kemitraan secara berkesinambungan dengan menerapkan prinsip kesetaraan 
dan keterpercayaan. 

 
Tujuan Program Studi Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran 
adalah  

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan manajemen yang menerapkan prinsip 
penjaminan mutu dan komunikasi pembelajaran yang dinamis. 

2. Menghasilkan lulusan yang yang memiliki integritas keilmuan dan  bertindak etis dalam 
menerapkan Manajemen Komunikasi  

3. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan  di bidang 
Manajemen Komunikasi serta mampu  memanfaatkan  berbagai sumberdaya 
komunikasi dan  menggunakannya untuk  memecahkan masalah yang terkait dengan 
bidang  Manajemen  Komunikasi.  

4. Menghasilkan lulusan yang mampu menjalankan profesi di bidang  manajemen 
komunikasi dalam dinamika pembangunan di bidang  komunikasi khususnya, dan 
umumnya di bidang sosial, budaya dan  teknologi komunikasi. 

5. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk  bekerja secara 
koperatif dengan berbagai pihak dalam memecahkan  masalah dalam  kerangka  
Manajemen Komunikasi. 

6. Menghasilkan penelitian di bidang Manajemen Komunikasi berkualitas dan dapat 
menjadi landasan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang Manajemen 
Komunikasi. 

7. Menghasilkan penerapan ilmu manajemen komunikasi untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui program Pengabdian Kepada 
Masyarakat (PKM) 



8. Menjalankan pengelolaan pendidikan di bidang manajemen komunikasi dengan 
menerapkan prinsip penjaminan mutu sesuai dengan standar yang ditetapkan 
pemerintah dan tuntutan masyarakat. 

9. Menghasilkan kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai lembaga baik 
lembaga di dalam maupun di luar negeri untuk bersama-sama meningkatkan kualitas 
kehidupan masyarakat. 

 

2.3 PROFIL DAN KOMPETENSI LULUSAN 

 
A. Profil Lulusan 

Penyelenggaraan pendidikan di tingkat sarjana (S1) pada Program Studi Manajemen 
Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran diarahkan untuk menghasilkan 3 
(tiga) profil lulusan, yaitu: 

1. Strategist Communication Officer: Ahli mengelola (merencanakan, melaksanakan, 
menganalisis dan mengevaluasi) berbagai program komunikasi dalam konteks 
organisasi  dan sosial 

2. Marketing Communication Officer: Ahli mengelola (merencanakan, melaksanakan, 
menganalisis dan mengevaluasi) berbagai program komunikasi pemasaran 

3. Media Management Officer: Ahli dalam mengelola media terkait dengan perencanaan 
dan produksi dalam konteks organisasi dan sosial 

 
B. Kompetensi Lulusan 

Lulusan Program Studi (Sarjana) Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi 
Universitas Padjadjaran diharapkan memiliki kompetensi pada bidang komunikasi strategis, 
komunikasi pemasaran, dan manajemen media yang mencakup pengetahuan dan keterampilan 
dalam bidang manajemen komunikasi, strategi komunikasi, riset, dan produksi media 
komunikasi sehingga mampu mengimplementasikan ragam kegiatan komunikasi strategis, 
komunikasi pemasaran, dan manajemen media dengan memanfaatkan teknologi komunikasi 
dan informasi.  

Lulusan Program studi ini dapat bekerja sebagai manajer komunikasi pada instansi 
pemerintah maupun swasta serta organisasi masyarakat, konsultan komunikasi, praktisi di 
bidang kampanye sosial dan komunikasi pemasaran, dan juga tidak menutup kemungkinan 
untuk bidang lainnya.  Lulusan Program Studi Manajemen Komunikasi dipersiapkan untuk 
bekerja sesuai dengan tuntutan profesional di bidang komunikasi strategis, komunikasi 
pemasaran, dan manajemen media dengan cara membiasakannya selama kuliah mengenali, 
mengkaji, menganalisis, dan menyusun strategi komunikasi dalam menangani persoalan-
persoalan organisasi dan sosial secara langsung maupun dengan menggunakan media cetak, 
audio, dan audio visual. 
 

  



2.3 CAPAIAN PEMBELAJARAN 

 
Sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SN DIKTI), capaian pembelajaran penyelenggara pendidikan tinggi harus 
mencakup empat aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan 
khusus. Capaian pembelajaran pada Program Studi Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu 
Komunikasi Universitas Padjadjaran mencakup: 

 
A. Sikap  
Lulusan Program Studi (Sarjana) Manajemen Komunikasi wajib memiliki sikap sebagai berikut: 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 

moral, dan etika; 
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme 

serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain; 
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan; 
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri; 
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;  
11. Menginternalisasi nilai-nilai etika pada setiap kegiatan komunikasi strategis dan 

komunikasi pemasaran. 
 
B. Pengetahuan 
Lulusan Program Studi (Sarjana) Manajemen Komunikasi wajib memiliki pengetahuan sebagai 
berikut: 

1. Menguasai konsep teoretis manajemen komunikasi sebagai bagian dari ilmu komunikasi; 
2. Menguasai konsep, prinsip dan teknik dalam komunikasi strategis dan komunikasi 

pemasaran dalam konteks organisasi; 
3. Menguasai kaidah, prinsip dan teknik riset dalam komunikasi strategis dan komunikasi 

pemasaran; 
4. Menguasai jenis media dan alat komunikasi pemasaran dan komunikasi strategis, 

menjaga hubungan dengan stakeholders, mengembangkan ide-ide kreatif dan 
produknya, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi; 

5. Menguasai kaidah, prinsip, strategi dan teknik manajemen komunikasi lintas fungsi, baik 
di level organisasi maupun di level budaya; 

6. Menguasai etika dalam membangun komunikasi strategis dan komunikasi pemasaran 
dengan menjaga norma yang berlaku di masyarakat; 

7. Menguasai issue terkini dan issue global dalam berbagai bidang yang relevan dengan 
komunikasi strategis dan komunikasi pemasaran; 

8. Menguasai prinsip dan teknik manajemen komunikasi berkenaan dengan perkembangan 
terbaru teknologi komunikasi dan informasi; 

 
C. Keterampilan Umum 
Lulusan Program Studi (Sarjana) Manajemen Komunikasi wajib memiliki keterampilan umum 
sebagai berikut: 



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 

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, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya 
dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi; 

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 bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 
supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja 
yang berada di bawah tanggungjawabnya;  

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; 

10. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam bahasa Inggris. 
 
D. Keterampilan Khusus  
Lulusan Program Studi (Sarjana) Manajemen Komunikasi wajib memiliki keterampilan khusus 
sebagai berikut: 

1. Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program komunikasi strategis dan 
komunikasi pemasaran pada level organisasi dan level sosial; 

2. Mampu menghasilkan rancangan strategi komunikasi untuk berbagai kepentingan 
organisasi dan perubahan sosial; 

3. Mampu mengelola berbagai bentuk media dalam setiap aktivitas komunikasi strategis 
dan komunikasi pemasaran untuk berbagai kepentingan organisasi dan perubahan 
sosial; 

4. Mampu menghasilkan rekomendasi kepada pengelola organisasi berdasarkan pada hasil 
audit komunikasi; 

5. Mampu menguasai berbagai bentuk teknologi komunikasi dan informasi untuk 
kepentingan organisasi dan sosial; 

6. Mampu menganalisis fenomena komunikasi strategis dan komunikasi pemasaran dalam 
organisasi dan masyarakat berbasis penelitian. 

 

2.4 BAHAN KAJIAN 

 
Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Program Studi serta untuk menghasilkan lulusan sesuai 
dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, materi pembelajaran di Program Studi 
(Sarjana) Manajemen Komunikasi mencakup aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Pengetahuan mengenai konsep dan teori manajemen komunikasi  
2. Pengetahuan mengenai konsep dan teori komunikasi strategis 
3. Pengetahuan mengenai konsep dan teori komunikasi pemasaran 
4. Pengetahuan mengenai pengelolaan media komunikasi 



5. Pengetahuan mengenai konteks dan teori komunikasi 
6. Pengetahuan mengenai teknik-teknik komunikasi 
7. Pengetahuan mengenai metode dan teknik penelitian dalam bidang manajemen 

komunikasi  
8. Pengetahuan mengenai etika dan hukum 
9. Pengetahuan mengenai teknologi komunikasi dan informasi 

 

2.5 SRTUKTUR MATA KULIAH 

 
Berikut merupakan struktur mata kuliah yang akan diikuti oleh mahasiswa Program Studi 
Manajemen Komunikasi terimplementasikan pada kurikulum tahun 2017, dengan total jumlah 
144 SKS. 

 

SEMESTER 1 MATA KULIAH SKS 

 
 
 
 

PEMAHAMAN 
DASAR 

Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan 3 (3-0) 

Pendidikan Agama 2 (2-0) 

Logika 3 (3-0) 

Asas-Asas Manajemen 3 (2-1) 

Public speaking 3 (2-1) 

Bahasa Indonesia 2 (2-0) 

Pengantar Ilmu Komunikasi 3 (3-0) 

Olahraga, Kesenian, dan Kreativitas 3 (2-1) 

TOTAL SKS 22 

 

SEMESTER 2 MATA KULIAH SKS 

 
 
 
 

KETERAMPILAN 
DASAR 

Pengantar Manajemen Komunikasi 
Komunikasi 
 

3 (3-0) 

Komunikasi Bisnis 3 (2-1) 

Komunikasi Visual 3 (2-1) 

Psikologi Komunikasi 3 (3-0) 

Fotografi Bisnis 3 (2-1) 

Komunikasi Massa 3 (3-0) 

Wirausaha Komunikasi 3 (2-1) 

  Komunikasi Persuasif 3 (2-1) 

TOTAL SKS 24 

 

SEMESTER 3 MATA KULIAH SKS 

 
 
 

KONTEKS 
KOMUNIKASI 

 

Komunikasi Kelompok 3 (3-0) 

Komunikasi Organisasi dan Keterampilan Manajerial  3 (2-1) 

Teknologi Komunikasi dan Informasi 3 (3-0) 

Komunikasi Antar Pribadi  3 (3-0) 

Perilaku  Konsumen 3 (2-1) 

Manajemen Pemasaran  3 (2-1) 

Lobby  dan Negosiasi  2 (1-1) 

TOTAL SKS 20 

 

 



 

SEMESTER 4 MATA KULIAH SKS 

 
 
 

PEMAHAMAN 
KEORGANISASIAN 

Manajemen Media Digital  2 (1-1) 

Teori  Komunikasi 3 (3-0) 

Komunikasi Lintas Budaya 3 (2-1) 

Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan 3 (2-1) 

Manajemen Produksi Siaran Radio 3 (2-1) 

Komunikasi Pemasaran  3 (2-1) 

Manajemen Produksi Siaran TV 3 (2-1) 

Komunikasi dan Perubahan Sosial 3 (3-0) 

TOTAL SKS 23 

 

SEMESTER 5 MATA KULIAH SKS 

 
 
 
 

KEMAMPUAN 
MANAJERIAL 

Perencanaan Program Komunikasi 3 (2-1) 

Manajemen Kampanye (Campaign Management) 3 (2-1) 

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

Statistika Terapan  3 (2-1) 

Analisis Sistem Informasi 3 (2-1) 

Teori Kecakapan Komunikasi *** 3 (2-1) 

Direct Marketing*** 3 (2-1) 

Psikologi Industri dan Organisasi*** 3 (3-0) 

Manajemen Periklanan 3 (2-1) 

Psikologi Komunikasi Pembelajaran 3 (2-1) 

TOTAL SKS 24 

 

Keterangan : *** mahasiswa wajib memilih satu mata kuliah pilihan di semseter 5 

 

SEMESTER 6 MATA KULIAH SKS 

 
 
 
 

RISET DAN 
PENGEMBANGAN 

Metode Penelitian Manajemen Komunikasi 
Kuantitatif 

3 (2-1) 

Metode Penelitian Manajemen Komunikasi Kualitatif 3 (2-1) 

Audit Komunikasi 3 (2-1) 

Pengembangan SDM 3 (2-1) 

Konsultansi Komunikasi*** 3 (2-1) 

Etika dan Filsafat Komunikasi 3 (3-0) 

Perkembangan Industri Media*** 3 (2-1) 

Manajemen Program Pelatihan Komunikasi 3 (2-1) 

Digital Marketing*** 3 (2-1) 

TOTAL SKS 21 

 

Keterangan : *** mahasiswa wajib memilih satu mata kuliah pilihan di semseter 6 

 

 

 

 

 



SEMESTER 7 MATA KULIAH SKS 

 
PEMATANGAN 
KOMPETENSI 

Seminar Manajemen Komunikasi 2 (0-2) 

Job Training 2 (0-2) 

Skripsi 6 (0-6) 

TOTAL SKS 10 

 

SEMESTER 8 MATA KULIAH SKS 

 Skripsi (melanjutkan) 6 (0-6) 

TOTAL SKS 6 

 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

 

Berikut merupakan deskripsi dari setiap mata kuliah yang ditawarkan oleh Program Studi 
Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran 

 
Public Speaking                                                                                        3(2-1) 
Mata kuliah ini membahas tentang kemampuan berbicara di depan publik dengan 
penguasaan langkah-langkah persiapan meliputi perencanaan pesan, penyampaian pesan, 
pengenalan publik, penataan ruang publik, serta penggunaan alat bantu komunikasi (baik 
audio maupun visual)  di depan publik.  

 
Pengantar Ilmu Komunikasi                                                                   3(3-0)  
Konsep-konsep dasar dan filosofi ilmu komunikasi, proses komunikasi, ruang lingkup ilmu 
komunikasi, komponen  dalam komunikasi, serta teknik dasar dan strategi komunikasi yang 
berhubungan dengan keterampilan berkomunikasi. 

 
Dasar Penulisan                                                                                      3(2-1)  
Memberikan pengalaman dan keterampilan menulis pengalaman dan/atau opini pribadi 
dalam bentuk artikel atau kisah (cerita) bukan fiksi dari mulai membuat perencanaan, 
mengembangkan outline/garis besar tulisan, mengedit tulisan; memahami dan terampil 
menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar secara sistematis dan logis. 

 

Praktikum:   menulis  surat  pembaca di media  massa cetak, menulis artikel, dan tajuk 
rencana. 

 
Pengantar Manajemen Komunikasi                                                     3(3-0)  
Menjelaskan Konsep dasar Manajemen Komunikasi, ruang lingkup kajian Manajemen 
Komunikasi, pentingnya aspek manajemen dalam melakukan komunikasi efektif, dan 
pengetahuan dasar tentang pengelolaan berbagai bentuk media, dan teknik komunikasi. 

 
Komunikasi Bisnis                                                                                    3(3-0)  
Pengertian dan konsep-konsep dasar komunikasi bisnis, komunikasi antar persona dalam 
lingkungan bisnis, komunikasi dalam budaya organisasi perusahaan, komunikasi dalam 
struktur organisasi perusahaan, writing business process, corresponding at work, reporting 
work place data, developing speaking skills, communicating for employment, memahami 
perubahan  perusahaan melalui komunikasi bisnis. 

 
Komunikasi Visual                                                                                   3(2-1)  
Menjelaskan pengertian komunikasi visual secara teori  dan  praktek, meliputi: pengertian, 
proses dan strategi komunikasi visual; komunikasi visual grafik, bahan tiga dimensi, bahan 



mikro; komunikasi audio visual bahan rekaman, bahan film, multimedia; alat-alat 
komunikasi audio visual; alat pemutar komunikasi audio visual; pembuatan story board, 
skenario untuk komunikasi audio visual; proses produksi komunikasi audio visual. 

 
Psikologi Komunikasi                                                                              3(3-0)  
Menjelaskan karakteristik manusia dilihat dari aspek psikologi dalam konteks komunikasi; 
system dan proses komunikasi intrapersonal; psikologi komunikasi interpersonal, kelompok 
dan massa; psikologi komunikator; psikologi pesan. 

 

Fotografi Bisnis                                                                                           3(2-1)  

Memberikan pengetahuan dan keterampilan mulai dari memahami pengertian fotografi, 
sejarah perkembangan teknologi fotografi, anatomi kamera, jenis kamera, jenis lensa, teknik 
pencahayaan, skala pemotretan, depth of field, komposisi, teknik pemotretan, kategori foto; 
(wedding foto, arsitektur, fashion/model, still life/produk, dan bisnis fotografi), 
evaluasi/penilaian karya foto, serta praktikum pemotretan in door (studio) maupun out door 
untuk kepentingan bisnis fotografi.  
 
Komunikasi Massa                                                                                 3(3-0)  
Mempelajari pengertian, karakteristik, dan komponen komunikasi massa. Untuk dapat 
mengelola sebuah komunikasi massa, mahasiswa juga akan dibekali dengan teori-teori, 
model-model yang aplikatif, dan etika-etika dalam komunikasi massa.   Dengan demikian,  
diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, peserta didik dapat mengoptimalkan 
pemanfaatan komunikasi massa dalam pencapaian tujuan organisasi. 

 
Wirausaha Komunikasi                                                                           2(1-1)  
Mempelajari prinsip-prinsip dasar kewirausahaan dalam bidang komunikasi, 
mengembangkan kreativitas dalamk ewirausahaan komunikasi, mencari celah pasar dan 
prinsip-prinsip pemasaran usaha komunikasi. 
 
Manajemen Media Digital 
Mempelajari konsep-kosep dasar dari digitalisasi media, perkembangan website mulai dari 
1.0, 2.0 dan mempelajari bagaimana melakukan pengelolaan media digital digunakan dalam 
berbagai proses komunikasi. 

 
Komunikasi Kelompok                                                                 3(3-0) 
Konsep dasar komunikasi  kelompok,  karakteristik  komunikasi kelompok, model-model 
komunikasi kelompok, proses komunikasi dalam kelompok, strategi dan teknik diskusi 
kelompok, teknik forum, panel, workshop, seminar, teknik pengambilan keputusan, teknik 
pemecahan masalah,teknik berbicara dan mendengar dalam proses komunikasi 
kelompok,serta keterampilan membentuk tim kerja yang efektif. 

 
Komunikasi Organisasi dan Keterampilan Manajerial    3(2-1) 
Mempelajari mengenai pengelolaan komunikasi dalam konteks organisasi, yang meliputi  
konsep dasar dan teori organisasi, proses   komunikasi organisasional, efektivitas 
komunikasi organisasional, dan faktor-faktor pengaruhnya. Serta kemampuan  
keterampilan mengelola hubungan antarpribadi dan kelompok dalam komunikasi 
organisasional, merancang, menganalisis, dan mengevaluasi , strategi pengembangan  
organisasi, dan keterampilan pengelolaan sumber daya  komunikasi organisasi, serta 
aplikasinya dalam berbagai konteks organisasi. 
 
 
 



Analisis Sistem Informasi                                                                         3(2-1)  
Mempelajari pengertian dari analisis system informasi, konsep-konsep dasar analisis sistem 
informasi, teori analisis sistem informasi dan bagaimana  berbagai  konsep  tersebut  
digunakan  dalam  konteks manajemen komunikasi. 

 
Teori Komunikasi                                                                          3(3-0)  
Menjelaskan  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 
pengalamandan 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. 

 
Teknologi Komunikasi dan Informasi 
Membahas pengertian peran penting  dan  perkembangan teknologi komunikasi;  jenis  dan  
aplikasi  teknologi  baru  dalam  kegiatan komunikasi  korporasi;  difusi  inovasi  teknologi  
komunikasi;  serta bagaimana dampak positif dan negatif dari teknologi komunikasi disertai 
studi kasus yang nyata. 

 

Komunikasi Antar Pribadi 

Komunikasi Antar Pribadi berisi pembelajaran mengenai pemahaman  tentang  konsep  
dasar  dan  teori-teori  komunikasi antar pribadi.    Selanjutnya,    mahasiswa    akan    
dibekali    dengan pemahaman tentang bagaimana membangun konsep diri positif, juga 
teknik-teknik mengelola komunikasi antar pribadi yang efektif melalui pengelolaan pesan 
verbal dan nonverbal. 

 
Perilaku Konsumen                                      
 Konsep  perilaku membeli, teori-teori psikologi,psikologi sosial,  dan antropologi perilaku, 
faktor-faktor yang memengaruhi keputusan konsumen, dan  analisis kebutuhan konsumen, 
serta  kemampuan memanfaatkan  pemahaman   tentang   perilaku   konsumen    dalam 
merancang program komunikasi. 

 
Komunikasi Persuasif                                                                            3(2-1)  
Mata kuliah Komunikasi Persuasif berisi pembelajaran tentang konsep dasar,  prinsip-
prinsip,   teori-teori tentang  komunikasi persuasive dan perubahan Sikap, implementasi 
komunikasi persuasive dalam berbagai konteks dan bidang aplikasi komunikasi, serta 
evaluasi keefektifan tindakan persuasi. 

 
Lobby dan Negosiasi 
Berisi pembelajaran mengenai prinsip-prinsip, persiapan, lobby dan negosiasi. Strategi, 
teknik melaksanakan lobby dan negosiasi, serta langkah-langkah mengevaluasi. 

 
Teori Kecakapan Komunikasi 
Mata kuliahTeori kecakapan komunikasi dapat dipelajari oleh mahasiswa setelah lulus mata 
kuliah teori komunikasi. Dalam pembelajarannya, mata kuliah ini secara spesifik aka 
nmempelajari asumsi-asumsi hingga aplikasi teori sebagai tools untuk memecahkan 
berbagai permasalahan manusia sebagai individu dan sebagai anggota dari sebuah sistem 
sosial. 
 

Manajemen Periklanan                                                                            3(2-1)  

Mata kuliah manajemen periklanan membahas tentang: pengertian dan konsep dasar 
manajemen periklanan, sifat dan karakteristik periklanan, periklanan baru, efek periklanan, 



semiotik dan ideologi dalam periklanan, bahasa periklanan, retorika periklanan, anggaran 
periklanan, proses kreatif dalam iklan, perencanaan media periklanan, strategi periklanan, 
perencanaan  periklanan, copywriting dan kreasi pesan, kreativitas dalam copywriting, 
objektivitas periklanan, pengujian efektivitas periklanan, positioning dan riset iklan, kode 
etik periklanan, metode  penganggaran periklanan, pengelolaan agensi periklanan. 
Selain aspek teoretis, mata kuliah ini juga dilengkapi dengan praktikum berupa 
perencanaan, desain, uji coba lapangan untuk iklan bisnis,iklan politik serta iklan layanan 
masyarakat. 

 
Konsultasi Komunikasi                                                                          3(2-1)  
Mata  kuliah  Konsultasi Komunikasi membahas konsep-konsep dasar dan prinsip-prinsip 
konsultasi komunikasi, manajemen diri, penguasaan terhadap masalah, teknik eksplorasi 
masalah, pengembangan masalah, pemecahan masalah, manajemen klien, etika klien, 
pembuatan instrument konsultansi serta evaluasi terhadap hasil komunikasi konsultasi. 

 
Komunikasi Politik                                                                                     3(3-0)  
Memberikan pemahaman tentang pengertian dan model komunikasi politik;  
perkembangan pemikiran   komunikasi politik;  komunikator politik; Bahasa politik; 
identifikasi dan  karakteristik persuasive politik; semiotik dan pragmatik; media dan saluran 
politik; efek  komunikasi politik; opini politik; sosialisasi politik; perubahan politik; metode 
penelitian komunikasi politik. 

 
Manajemen Pemasaran                                                                      3(2-1)  
Mata kuliah Manajemen Pemasaran membahas tentang:  pengertian dan  konsep-konsep 
dasar  manajemen pemasaran dalam konteks manajemen komunikasi, mengembangkan 
perencanaan dan strategi pemasaran, mengumpulkan informasi pemasaran dan 
mengestimasi permintaan,  merancang   riset  pemasaran,  menciptakan   hubungan jangka 
panjang dengan konsumen, analisis pasar konsumen,   analisis pasar bisnis, identifikasi 
segmen dan target pasar, menciptakan ekuitas merek, menetapkan posisi merek, dinamika 
kompetisi bisnis, membentuk penawaran pasar,komunikasi nilai (value), menciptakan 
keberhasilan pertumbuhan bisnis jangka panjang. 

 
Komunikasi dan Perubahan Sosial                                                     3(3-0)  
Konsep, manfaat, prinsip, persfektif dan   teori komunikasi dalam konteks perubahan social 
menuju perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Komponen-komponen dan proses 
difusi inovasi, tugas dan peranan agen-agen perubahan, serta strategi komunikasi dalam 
perubahan sosial. 

 
Komunikasi Manajerial                                                                         3(2-1)  
Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan komunikasi manajerial, meliputi konsep-
konsep dan prinsip-prinsip komunikasi bagi manajer, teori dan strategi komunikasi yang 
dapat diaplikasikan dalam kepemimpinan, pemberian motivasi, koordinasi, pemecahan 
masalah dan pengambilan keputusan, serta praktiknya dalam komunikasi lisan dan tulisan. 

 

Manajemen Kampanye                                                                         3(2-1)  

Mata kuliah ini  membahas pengertian dan konsep-konsep dasar manajemen kampanye, 
teori-teori kampanye, perencanaan, strategi, pelaksanaan dan evaluasi kampanye, 
implementasi kampanye dalam berbagai   konteks   komunikasi,   evaluasi   efektivitas   
pelaksanaan kampanye. 

Untuk  mengoptimalkan  pemahaman  mahasiswa  tentang  materi perkuliahan  ini, maka 
mahasiswa  diwajibkan melakukan  praktikum yang berkaitan dengan kampanye. Untuk 
manajemen kampanye mahasiswa membuat proposal kampanye untuk aspek bisnis, 



politik, sosial maupun pemerintahan, membuat desain pesan kampanye, membuat 
perencanaan kampanye, serta melakukan evaluasi terhadap praktik kampanye. 

 
 
Statistika Terapan                                                                                  3(3-0)  
Mata kuliah Statistik Terapan    berisi pembelajaran tentang cara pengumpulan, penyajian, 
pengolahan dan analisis data serta cara pengambilan  kesimpulan secara umum 
berdasarkan  hasil penelitian yang tidak menyeluruh, kegunaan statistic untuk menaksir, 
menguji dan mengambil kesimpulan. Membahas tentang statistik induktif dan deduktif. 

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

 
Manajemen Produksi Siaran Radio                                                    3(2-1)  
Pengertian Manajemen Produksi Siaran Radio, sifat karakteristik radio sebagai media 
massa, sifat karakteristik khalayak pendengar, gaya radio, manajemen program acara radio 
siaran meliputi; cara-cara mengelola produksi siaran radio, membuat berbagai bentuk 
siaran, dan manajemen siaran radio untuk masyarakat pedesaan. 

Praktikum: Mahasiswa melakukan praktek menganalisis khalayak sasaran,membuat dan 
menyusun format  siaran,  mengedit (editing) bahan siaran, mixing,dan melakukan 
penyiaran dengan potensi gaya penyiaran yang dimiliki (airpersonality). 

 
Komunikasi Pemasaran                                                                        3(2-1)  
Mata kuliah Komunikasi Pemasaran membahas tentang pengertian dan konsep-konsep 
dasar komunikasi pemasaran, ruang ingkup, sifat dan karakteristik komunikasi pemasaran, 
teori-teori komunikasi pemasaran, sistem komunikasi pemasaran, key factor analysis (KFA), 
faktor target audiens, stakeholders, masalah intra organisasional, masalah lingkungan 
pemasaran,  tujuan  promosional  dan   positioning,  penganggaran komunikasi pemasaran, 
riset dan evaluasi komunikasi pemasaran, serta penjelasan aspek-aspek tools of 
promotional. 
Untuk lebih mengoptimalkan pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan, maka 
dalam mata kuliah ini disediakan praktikum dalam bentuk penyusunan proyek perancangan 
tools of promotion untuk produk yang akan dipasarkan. Pemilihan aspek yang akan dirancang 
paling  tidak 2 buah tools of promotion. Selain itu, mahasiswa juga diwajibkan melakukan 
studi lapangan, melakukan observasi tentang implementasi komunikasi pemasaran di 
perusahaan. 
 
Perencanaan Program Komunikasi                                                    3(2-1)  
Konsep   dasar   perencanaan,   konsep   dasar   perencanaan   dan pengembangan program 
komunikasi, model-model perencanaan dan pengembangan program komunikasi, tahapan 
perencanaan program komunikasi,   faktor-faktor   yang   harus   dipertimbangkan   dalam 
perencanaan program komunikasi, dan evaluasi perencanaan program komunikasi. 

 
Manajemen Produksi Siaran TV                                                          3(2-1)  
Mengelola produksi siaran televisi, yang meliputi materi pengertian TV siaran, karakteristik 
TV siaran, program siaran TV, format siaran TV, perencanaan, pembuatan program 
acarasiaran TV, dan evaluasi program siaran TV, stasiun produksi siaran TV,  pengenalan dan 
penggunaan peralatan produksisiaran TV; pengenalan  dan penggunaan peralatan studio 



siaran TV, pengelolaan acara siaran TV, teknik penyiaran di TV, serta praktikum tentang 
perencanaan dan pembuatan program acara siaran TV, analisis dan evaluasi program siaran 
TV, pengambilan gambar dengan berbagai teknik, script writer, editing, teknik pengsian 
suara, serta penyajian produksi siaran TV. Baik siaran langsung (life show), maupun siaran 
tidak langsung, di dalam studio (in door), maupun diluar studio (out door). 

 
Metode Penelitian Komunikasi I (Kuantitatif)              3(3-0)                       
Menjelaskan konsep dasar penelitian; unsur-unsur pokok penelitian sosial; rencana 
penelitian; metode dan proses penelitian; pengukuran variable dan penyusunan skala; 
instrument penelitian; populasi dan sampel; teknik analisis data dan teknik penelitian 
usulan dan laporan penelitian. 

 
Metode Penelitian Komunikasi II (Kualitatif)                    3(3-0)                 
Memberikan   pemahaman tentang prinsip, konsep dasar penelitian sosial serta aplikasinya 
dalam penelitian komunikasi; pendekatan-pendekatan penelitian; tradisi penelitian 
kualitatif; trend penelitian kualitatif dalam bidang komunikasi; konteks penelitian 
komunikasi. 

 
Audit Komunikasi                                                       3(2-1)                                   
Mata kuliah audit komunikasi membahas tentang pengertian dan konsep-konsep dasar 
audit komunikasi, prinsip-prinsip dan teori audit komunikasi, model-model audit  
komunikasi, pendekatan-pendekatan dalam audit komunikasi, tahapan-tahapan audit 
komunikasi, analisis audit, sistem pelaporan audit komunikasi, presentasi hasil audit 
komunikasi. 
Praktikum dalam mata kuliah ini berupa konstruksi standar audit Komunikasi sesuai dengan 
organisasi sasaran, melakukan praktik audit komunikasi, mempresentasikan hasil audit 
serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem komunikasi. 

 
Etika dan Filsafat Komunikasi                                                     3(3-0)          

Mata  kuliah  etika  dan  Filsafat  komunikasi     membahas  tentang pengertian dan  konsep-

konsep dasar etika dan  filsafat   komunikasi, jenis-jenis etika terkait dengan sistem 
komunikasi, aliran dalam filsafat, kontribusi filsafat dalam pengembangan  keilmuan di 
bidang komunikasi, pemahamanakan  etika komunikasi, norma-norma dan kesepakatan 
dalam dunia komunikasi, serta memahami profesi yang berkaitan  dengan komunikasi 
massa, memahami  kode etik keprofesian, serta menganalisis kasus-kasus hokum dan 
pelanggaran dalam dunia komunikasi. 

 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi               3(2-1)        
Mata Kuliah Pengembangan Sumber daya Manusia Komunikasi membahas mengenai 
konsep dasar pengembangan sumber daya komunikasi serta filosofi pengembangan SDM, 
perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi SDM, pelatihan dan pengembangan SDM, 
kompensasi, motivasi, kepuasan kerja, komunikasi kerja, konflik kerja, dan pemberhentian 
SDM. 

 
Seminar Manajemen Komunikasi                                              2(2-0)  
Rancangan proposal penelitian dipersiapkan sebagai persiapan bagi mahasiswa untuk 
melakukan usulan masalah penulisan skripsi akhir. Diskusi kelompok dan komprehensif 
mengenai metodologi penelitian, sampel,dan responden. 
 
 
Job Training      2(0-2) 
Implementasi teori dan praktik di instansi/lembaga/organisasi negara atau swasta. 



 
Skripsi                                                                                                6(0-6)          
Mahasiswa diwajibkan melakukan penyusunan dan penulisan skripsi sebagai syarat kelulusan. 
Skripsi yang dilakukan terkait berbagai macam bidang kajian manajemen komunikasi. 

 
 

Pengampu dan Dosen Program Studi Manajemen Komunikasi 

 
Daftar Pengampu Program Studi Manajemen Komunikasi  
 

NAMA NIP 

Drs. Duddy Zein, M.Si. 195905031987011001 

Dr. Dadang Sugiana, M.Si. 196107131990011001 

Dr. Asep Suryana, M.Si. 196311011989031002 

Drs. Teddy Kurnia Wirakusumah, M.I.Kom. 196401161990031004 

Dr. Slamet Mulyana, M.I.Kom. 196401061989021001 

Dr. Iwan Koswara, M.Si. 196607171994031002 

Dr. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si. 196712121993032003 

Agus Setiaman, S.Sos., M.I.Kom. 196812302001121002 

Dedi Rumawan Erlandia, S.Sos., M.Si. 197004022008121004 

Ilham Gemiharto, S.Sos., M.Si. 197405262006041001 

Ira Mirawati, S.Sos., M.Si. 198205152008122003 

Meria Octavianti, S.Sos., M.I.Kom. 198510132010122007 

Subekti Wirabhuana Priyadharma, S.Sos., M.A. 198112172010121002 

Detta Rahmawan, S.Sos., MA. 198603062015041003 

Putri Trulline, S.I.Kom., M.I.Kom.  198902192016044001 

 

Daftar Dosen Program Studi Manajemen Komunikasi 

 

NAMA NIP 

Dr. Atwar Bajari, M.Si. 196503271990011001 

Dr. Antar Venus, MA. Comm. 196806021994031002 

Dr. Eni Maryani, M.Si. 196606241992032003 

Dr. Jenny Ratna Suminar, M.Si. 196301281988032002 

Dr. Uud Wahyudin, S.Sos., M.Si. 196909241997021002 

Dr. Purwanti Hadisiwi, M.Ext.Ed 195808241986032001 

Dra. Kismiyati El Karimah, M.Si. 196104171985032001 

Drs. Duddy Zein, M.Si. 195905031987011001 

Drs. Hadi Suprapto Arifin, M.Si. 195805081987011001 

Drs. Pramono Benyamin, M.Pd. 196001171986031002 

Drs. Roy Robert Rondonuwu, M.Lib. 195510291984031001 

Prof. Dr. Engkus Kuswarno, M.S. 196311171988101001 

Jimi Narotama Mahameruaji, S.Sos., M.Si.  198004102010121002 

Nindi Aristi, S.Sos., M.Comn. 198007232003122001 

 

 

 



Dosen Luar Biasa 

1.   Dra. Sri Rahayu, SU. 

2.   Drs. Hidayat Satari, M.Pd. 

3.   Dra. Rubahatie HS. Dick 

4.   Drs. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc. 

 

2.6 METODE PEMBELAJARAN 

 
Model pembelajaran di Program Studi (Sarjana) Manajemen Komunikasi sesuai dengan 

metode pembelajaran dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi yang dapat menggunakan beragam 
metode pembelajaran antara lain Teacher Centre Learning (TCL) dan Student Centre Learning 
(SCL).  

Dalam metode SCL terdapat beragam metode pembelajaran, di antaranya adalah: (1) Small 
Group Discussion; (2) Role-Play & Simulation; (3) Case Study; (4) Discovery Learning (DL); (5) Self-
Directed Learning (SDL); (6) Cooperative Learning (CL); (7) Collaborative Learning (CbL); 
(8)Contextual Instruction (CI); (9) Project Based Learning (PjBL); dan (10) Problem Based Learning 
and Inquiry (PBL). Selain kesepuluh model tersebut, masih banyak model pembelajaran lain yang 
belum dapat disebutkan satu persatu, bahkan setiap pendidik/dosen dapat pula 
mengembangkan model pembelajarannya sendiri. Kesepuluh model pembelajaran di atas 
diimplementasikan sebagai berikut: 

 
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 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;  
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. 
 
H. Project-Based Learning (PjBL) 

PjBL adalah metode belajar yang sistematis, yang melibatkan mahasiswa dalam belajar 
pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian/penggalian (inquiry) yang panjang dan 
terstruktur terhadap pertanyaan yang otentik dan kompleks serta tugas dan produk yang 
dirancang dengan sangat hati-hati. 
 
I. Problem-Based Learning/Inquiry (PBL/I) 

PBL/I adalah belajar dengan memanfaatkan masalah dan mahasiswa harus melakukan 
pencarian/penggalian informasi (inquiry) untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Pada 
umumnya, terdapat empat langkah yang perlu dilakukan mahasiswa dalam PBL/I, yaitu:  

1) Menerima masalah yang relevan dengan salah satu/beberapa kompetensi yang dituntut 
matakuliah, dari dosennya;  

2) Melakukan pencarian data dan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah;  
3) Menata data dan mengaitkan data dengan masalah; dan  
4) Menganalis strategi pemecahan masalah PBL/I adalah belajar dengan memanfaatkan 

masalah dan mahasiswa harus melakukan pencarian/penggalian informasi (inquiry) 
untuk dapat memecahkan masalah tersebut. 

  



 

 

 

 

3.1 Proses Pembelajaran (Pengisian KRS, DHMD, Tata Tertib Ujian dan Sidang 

Kurikulum di perguruan tinggi merupakan perencanaan yang memuat aturan tentang 
capaian hasil pembelajaran atau kompetensi (learning outcomes), isi, dan bahan mata kuliah 
serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai 
tujuan program pendidikan tinggi. Kurikulum di perguruan tinggi telah diatur sedemikian rupa 
dalam Kepmendiknas No 232/U/2000, dipertegas oleh Kepmendiknas No 045/U/2002. Keputusan 
Menteri (Kepmen) Nomor 045/U/2002 mengatur kurikulum perguruan tinggi yang berdasarkan 
pada kompetensi. Pilar yang dibangun adalah kompetensi utama yang mencirikan lulusan sebuah 
program studi, kompetensi yang ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, 
dan pengguna lulusan.  Kurikulum berbasis kompetensi itu akan fokus pada pembentukan 
mahasiswa dan lulusan yang kompeten di bidang masing-masing.  

Secara umum, tujuan pengembangan kurikulum dalam konteks berbasis kompetensi dapat 
dideskripsikan antara lain sebagai berikut: 

1) Merealisasikan visi dan misi PT yang bersangkutan secara komprehensif dan 
berkelanjutan. 

2) Mendukung prakarsa pemerintah dalam meningkatkan kesempatan memperoleh 
pendidikan tinggi bagi masyarakat . 

3) Merangsang terpolanya perubahan sikap dan persepsi mahasiswa (sebagai tenaga 
terampil) tentang tangungjawab, kemitraan, toleransi, dan kekuatan multikultural 
masyarakat dalam pembangunan. 

4) Memberikan peluang yang optimal kepada mahasiswa untuk memilih kualifikasi yang 
terbaik bagi dirinya dan pemenuhan kebutuhan kualifikasi ketenagaan yang sesuai dengan 
pangsa pasar di masyarakat. 

5) Menjawab tantangan dinamika kebutuhan kualifikasi dalam bidang tertentu. 
6) Memperkuat dasar keilmuan lulusan, sehingga lebih berdaya dalam berkompetisi di 

pangsa pasar. 
Model KBK ini diharapkan dapat menghasilkan:  

1) Pengelolaan kurikulum yang dapat membantu mahasiswa mengembangkan potensi diri 
secara optimal dan sesuai dengan tuntutan pangsa pasar.  

2) Peningkatan kualitas lulusan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan sehingga sesuai 
dengan kebutuhan riil di masyarakat. 

3) Pencapaian kompetensi dengan berorientasi pada mastery learning yang berbasis pada 
penilaian otentik dan proses.  

4) Sikap otonomi pengelolaan pembelajaran dengan meningkatkan peranan program studi 
serta staf dosen dalam mengembangkan berbagai inovasi pembelajaran demi peningkatan 
kualitas lulusan. 

Penguasaan berbagai metode pembelajaran dapat memperkuat proses pembelajaran  
mahasiswa. Selanjutnya, penguasaan ini dapat mempengaruhi rancangan kurikulum, metode 
pembelajaran, prosedur penilaian, dan teknologi pembelajaran yang digunakan. Pengaruh 
metode pembelajaran tersebut akan nampak pada rincian rancangan kurikulum, yaitu pada 
rancangan silabus untuk menjamin perolehan hasil pembelajaran (learning outcomes) dari setiap 
mata kuliah. 

Dengan paradigma Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), SKS terkait dengan kompetensi 
yang harus dicapai. Pengertian sks tetap berkaitan dengan waktu, hanya perkiraan besarnya SKS 

SISTEM PENILAIAN DAN LAPORAN PENILAIAN 
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sebuah mata kuliah atau suatu pengalaman belajar yang direncanakan, dilakukan dengan 
menganalisis secara simultan beberapa variabel, yaitu:  

1) tingkat kemampuan/ kompetensi yang ingin dicapai;   
2) tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari ; 
3) cara/ strategi pembelajaran yang akan diterapkan;  
4) posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran dilakukan;  
5) perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester . 
Dengan demikian, dalam KBK yang lebih menitikberatkan kemampuan/kompetensi 

mahasiswanya, secara prinsip pengertian SKS harus dipahami sebagai: waktu yang dibutuhkan 
oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melalui suatu bentuk 
pembelajaran dan bahan kajian tertentu. 

 
Beberapa pengertian dasar yang digunakan dalam sistem kredit semester dijelaskan berikut 

ini. 
1. Semester 

Semester merupakan satuan waktu terkecil yang digunakan untuk menyatakan lamanya 
proses kegiatan belajar-mengajar suatu program dalam suatu jenjang pendidikan. 
Penyelenggaraan program pendidikan suatu jenjang lengkap dari awal sampai akhir akan 
dibagi ke dalam kegiatan semesteran, sehingga tiap awal semester mahasiswa harus 
merencanakan dan memutuskan tentang kegiatan belajar apa yang akan ditempuhnya pada 
semester tersebut. 
Satu semester setara dengan kegiatan belajar sekitar 16 (enam belas) minggu kerja, dan 
diakhiri oleh ujian akhir semester. 
Satu tahun akademik terdiri dari dua semester reguler yaitu Semester Ganjil dan Semester 
Genap. Sesudah selesai kegiatan Semester Genap (selama Juli dan Agustus) dapat 
diselenggarakan kegiatan semester non-reguler (Semester Alih Tahun, SAT). SAT ini 
dimaksudkan untuk: 
1) Memberikan kesempatan bagi mereka yang memenuhi syarat untuk mempercepat masa 

studinya; 
2) Memberikan peluang untuk perbaikan nilai mata kuliah yang kurang baik pada semester 

sebelumnya; 
3) Mengoptimalkan waktu dan sarana serta prasarana akademik yang ada. 
Pelaksanaan SAT ini diatur tersendiri melalui Keputusan Rektor. 
 

2. Satuan Kredit Semester 
Kredit semester (satuannya disebut satuan kredit semester, disingkat dengan SKS) adalah 
satuan yang digunakan untuk menyatakan: 
1) besarnya beban studi mahasiswa; 
2) besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa;  
3) besarnya usaha yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik 

program semesteran maupun program lengkap; 
4) besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar. 

 
3. Beban Studi Kumulatif 

Beban studi semesteran adalah jumlah SKS yang ditempuh mahasiswa pada suatu semester 
tertentu. Sedangkan Beban Studi Kumulatif adalah jumlah SKS minimal yang harus ditempuh 
mahasiswa agar dapat dinyatakan telah menyelesaikan suatu program studi tertentu. 
Waktu studi kumulatif adalah batas waktu maksimal yang harus ditempuh mahasiswa dalam 
menyelesaikan studinya di suatu program pendidikan.  Besarnya beban studi kumulatif dan 
waktu studi kumulatif maksimal bagi tiap program berbeda.  Untuk Program Sarjana, beban 
SKS minimum 144 SKS dan maksimum 160 SKS. Beban SKS yangharus diselesaikan mahasiswa 
Program Studi (Sarjana) Manajemen Komunikasi adalah 144 SKS. 



a. Beban  Satuan Kredit Semester Kegiatan Kuliah 
Satu satuan kredit semester (1 SKS) kegiatan kuliah ditetapkan setara dengan beban studi 
tiap minggu selama satu semester, yang terdiri atas tiga kegiatan berikut: 
1) 1 jam (setara dengan 50 menit) perkuliahan terjadwal; 
2) 1 jam (setara dengan 60 menit) kegiatan terstruktur, yang direncanakan oleh tenaga 

pengajar pengasuh mata kuliah bersangkutan, antara lain menyelesaikan pekerjaan 
rumah, tugas pembuatan referat, dan menerjemahkan suatu artikel; 

3) 1 jam (setara dengan 60 menit) kegiatan mandiri, antara lain membaca buku rujukan, 
memperdalam materi dan menyelesaikan tugas. 

b. Beban Satuan Kredit Semester Kegiatan Seminar 
Satu satuan kredit semester (1 SKS) kegiatan seminar pada dasarnya mengacu pada kegiatan 
kuliah (butir a). Kegiatan seminar diatur sebagai berikut: 
1) Jumlah kepustakaan yang dijadikan acuan mahasiswa dan kemudian dirangkum dalam 

menulis makalah dan dipresentasikan di depan forum untuk bobot 1 SKS adalah 
minimum 3 (tiga) buah judul, tergantung bobot kepustakaannya. 

2) Mahasiswa secara bergilir diberi peran sebagai penyaji makalah, pembahas, atau 
moderator. 
 

c. Beban Satuan Kredit Semester Kegiatan Praktikum di Laboratorium dan Sejenisnya 
Satu satuan kredit semester (1 SKS) kegiatan praktikum di laboratorium dan sejenisnya 
ditetapkan setara dengan beban studi sekitar 2 jam kerja laboratorik terjadwal, disertai oleh: 
1) 1-2 jam kegiatan terstruktur, tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar yang 

bersangkutan, antara lain diskusi dan penulisan laporan tiap minggu selama satu 
semester;  

2) 1-2 jam kegiatan mandiri, antara lain membaca buku rujukan, memperdalam materi dan 
menyelesaikan tugas. 

d. Beban Satuan Kredit Semester Kerja Lapangan dan Sejenisnya 
Satu satuan kredit semester (1 SKS) kerja lapangan dan sejenisnya ditetapkan setara dengan 
beban studi sekitar 4 jam terjadwal tiap minggu selama satu semester, yang disertai oleh : 
1) 1-2 jam kegiatan terstruktur, yang direncanakan oleh tenaga pengajar pengasuh mata 

kuliah bersangkutan, antara lain diskusi, seminar, konferensi kasus, dan penulisan 
laporan tiap minggu selama satu semester;  

2) 1-2 jam kegiatan mandiri, antara lain membaca buku rujukan, memperdalam materi, 
dan menyelesaikan tugas. 

Waktu yang digunakan mahasiswa untuk pergi ke dan pulang dari tempat berlangsungnya 
kerja lapangan atau kerja klinik tidak diperhitungkan. 

e. Beban Satuan Kredit Semester Kegiatan Penelitian, Penulisan Skripsi, dan Sejenisnya 
Satu satuan kredit semester (1 SKS) kegiatan penelitian penulisan skripsi,dan sejenisnya pada 
dasarnya mengacu pada kerja lapangan (butir d), yaitusetara dengan beban studi sekitar 4 
jam terjadwal tiap minggu selama satusemester, yang disertai oleh:  
1) 1-2 jam kegiatan terstruktur, yang direncanakan oleh tenaga pengajar pengasuh mata 

kuliah bersangkutan, antara lain diskusi, seminar, studi kepustakaan, penelitian 
laboratorium/lapangan, dan partisipasi pada sesuatu lembaga; 

2) 1-2 jam kegiatan mandiri, antara lain mencari buku/jurnal di perpustakaan lain, 
menyiapkan penelitian, dan menulis skripsi/laporan tugas akhir. 
 

4. Jenis/ Kelompok Mata Kuliah 
Kelompok mata kuliah yang ditawarkan meliputi: 
1) MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian), ditujukan untuk mengembangkan 

manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti 



luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab 
kemasyarakatan dan kebangsaan; 

2) MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan), ditujukan untuk memberikan landasan 
penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu; 

3) MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya), ditujukan untuk menghasilkan tenaga ahli 
dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai; 

4) MPB (Mata Kuliah Perilaku Berkarya), ditujukan untuk membentuk sikap dan perilaku 
yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar 
ilmu dan keterampilan yang dikuasai; 

5) MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat), ditujukan untuk dapat memahami 
kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. 

 

PENDAFTARAN MAHASISWA  

 
Pada awal tiap semester mahasiswa diwajibkan melakukan dua macam pendaftaran, yaitu 

pendaftaran administratif dan pendaftaran akademik. 
 
Pendaftaran Administratif                                                                                                   

1) Pendaftaran administratif dilakukan untuk memenuhi persyaratan administratif yang 
ditetapkan dan untuk memperoleh kartu mahasiswa; 

2) Bagi mahasiswa baru, berlaku persyaratan pendaftaran sebagai berikut: 
a. Lulus ujian/seleksi yang ditetapkan;  
b. Membawa kartu tanda ujian/seleksi (Program Diploma III & Program Sarjana); 
c. Menunjukkan ijazah asli yang disyaratkan dan menyerahkan salinan yang telah 

disahkan (SMA, Sarjana, Profesi, Magister, atau yang setara); 
d. Mengisi dan menyerahkan kembali formulir pendaftaran/lamaran; 
e. Membayar BPP untuk semester yang berlaku. 

3) Bagi mahasiswa lama, berlaku persyaratan pendaftaran berikut:  
a. Membayar BPP untuk semester yang berlaku sesuai jadwal herregistrasi; 
b. Menunjukkan kartu mahasiswa yang terakhir/masih berlaku. 

4) Bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan pendaftaran administratif tidak 
diperkenankan melakukan pendaftaran akademik (mengisi Kartu Rencana Studi) dan 
tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik di fakultas serta program studi. 

5) Mahasiswa login di aplikasi KRS Online Sistem Informasi Akademik Terintegrasi (SIAT) 
pada alamat http://students.unpad.ac.id, cek nomor tagihan dan jumlah tagihan, lalu di 
print dan dibawa ke bank yang telah ditunjuk agar bisa membayar heregistrasi. 

6) Mahasiswa yang nomor dan jumlah tagihannya tidak ada atau tidak sesuai harus 
konfirmasi ke SBAA karena ada kemungkinan semester sebelumnya belum dibayar atau 
dianggap belum dibayar. 

7) Apabila mahasiswa pada semester sebelumnya belum membayar karena tidak aktif, 
maka mahasiswa tersebut harus membuat surat permohonan kepada Wakil Dekan I 
untuk aktif kembali sehingga diperbolehkan membayar heregistrasi. 

8) Apabila mahasiswa pada semester sebelumnya belum membayar karena mengajukan 
surat penangguhan, mahasiswa tersebut harus ke SBAA terlebih dahulu untuk mendapat 
surat pengantar pembayaran heregistrasi sebanyak 2 semester. 

 
Pendaftaran Akademik 

1) Pendaftaran akademik dilakukan untuk memperoleh izin mengikuti kegiatan akademik; 
2) Pendaftaran dilakukan di Sub Bagian Administrasi Akademik (SBAA) fakultas dengan 

menunjukkan bukti pembayaran BPP atau Surat Persetujuan Penangguhan/Pembebasan 
BPP; 



3) Mahasiswa diwajibkan mengambil Kartu Rencana Studi (KRS), mengisinya bersama 
dosen wali (untuk Program Diploma III dan Program Sarjana).  

4) KRS yang sudah ditandatangani oleh dosen wali dikumpulkan di program studi masing-
masing. KRS yang tidak bermasalah ditandatangani KSBAA, KRS bermasalah ditahan di 
SBAA sebagai KRS kasus. 

5) Pada waktu yang telah ditentukan KRS yang telah ditandatangani KSBAA diambil kembali 
di program studi masing-masing sebelum UTS. 

6) Mahasiswa yang tidak mengisi KRS dan menyerahkannya ke SBAA tidak akan tercantum 
di daftar hadir perkuliahan. 

 
Sistem Informasi Akademik Terintegrasi (SIAT) 

Sejak semester gasal tahun akademik 2011/2012, Unpad mewajibkan pengisian KRS melalui 
aplikasi KRS Online Sistem Informasi Akademik Terintegrasi (SIAT) Universitas Padjadjaran. 
Adapun langkah-langkah untuk masuk ke dalam aplikasi KRS Online antara lain : 
1. Aplikasi KRS Online dibuka melalui alamat https://students.unpad.ac.iddi bagian address-

bar pada browser. Klik tombol login seperti gambar di bawah ini 
 

2. Setelah 
web dapat diakses 
lakukan login 

dengan 
menggunakan PAuS. 

Masukkan 
Username PAuS dan 
Password pada 
bagian yang telah 
disediakan, lalu klik 

tombol “Login”.  

Dalam penyelenggaraan administrasi akademik, digunakan beberapa kartu dan daftar yang 
terdapat dalam KRS Online, antara lain: 
a. KRS Online 

Pada aplikasi KRS Online terdapat 4 menu utama, yaitu Menu Akademik, Menu Pendaftaran 
Kegiatan, Menu Status Registrasi, dan Menu Profil.  

 
 

https://students.unpad.ac.id/


b. Kartu Prestasi Akademik (KPA) 
Kartu Prestasi Akademik (KPA) atau yang dikenal dengan Transkrip Nilai adalah kartu yang 

berisi seluruh daftar mata kuliah beserta nilai mata kuliah yang pernah diambil/dikontrak 
mahasiswa selama studi, dapat juga disebut sebagai transkrip akademik sementara atau 
kumpulan dari Kartu Kemajuan Studi (KKS).  

 
c. Kartu Kemajuan  Studi (KKS) 

1) KKS berisi nilai akhir semua mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa pada semester 
bersangkutan serta mencantumkan beban SKS maksimum yang dapat diambil pada 
semester berikutnya; 

2) KKS dikeluarkan oleh SBAA fakultas; 
3) KKS digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengisi KRS semester berikutnya; 
4) KKS dibuat rangkap 4, yaitu untuk mahasiswa, Dosen wali (Pascasarjana: Ketua Program 

Studi/Koordinator Program Studi), SBAA, dan Program Studi. 
 
d. Kartu Rencana Studi (KRS)    

1) KRS berisi daftar mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa dalam semester 
bersangkutan; 

2) Pengisian Kartu Rencana Studi dilakukan secara online melalui SIAT Unpad setelah 
melakukan proses pembayaran di bank secara online.  

3) KRS diisi oleh mahasiswa dan disetujui  Dosen wali dengan membubuhkan tanda 
tangannya (untuk Program Diploma III dan Program Sarjana) atau Ketua Komisi 
Pembimbing/Ketua Komisi Promotor (untuk Program Pascasarjana). Terkait dengan 
teknis perwalian, persetujuan oleh dosen wali dapat melalui tatap muka langsung 
ataupun secara online pada aplikasi KRS Online; 

4) KRS Online diisi pada tiap awal semester; 
5) KRS diserahkan ke SBAA (untuk Program Diploma III dan Program Sarjana) atau Ketua 

Program Studi/Koordinator Program Studi/Konsentrasi (untuk Program Pascasarjana). 
 
e. Perubahan Kartu Rencana Studi (PKRS) 

Atas persetujuan Dosen walinya, mahasiswa diperbolehkan mengubah KRS (mengganti, 
menambah, maupun mengurangi) sampai 10 (sepuluh) hari kerja perkuliahan (2 minggu).  Lewat 
batas tersebut, perubahan KRS tidak diperkenankan lagi. 

KRS yang telah direvisi kemudian harus diserahkan kembali kepada SBAA (untuk Program 
Diploma III dan Program Sarjana). 

 
Kartu dan Daftar 
a. Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen ( DHMD) 

1. DHMD berisi Nama dan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) yang mengikuti mata kuliah 
bersangkutan; 

2. DHMD ditandatangani oleh Mahasiswa pada saat kegiatan belajar mengajar 
berlangsung, serta oleh Dosen Pengasuh mata kuliah atau asisten pada akhir kegiatan; 

3. DHMD disimpan di SBAA. 
 
b. Daftar Peserta dan Nilai Akhir ( DPNA ) 

1. DPNA berisi dafttar nama dan NPM seluruh mahasiswa yang mengikuti suatu mata 
kuliah sesuai dengan DHMD; 

2. DPNA diberikan oleh SBAA kepada Dosen Pengasuh mata Kuliah pada saat ujian akhir 
semester atau Dosen Pengasuh dapat pula secara mandiri mengunggah dan 
mengunduh DPNA melalui alamat https://staffs.unpad.ac.id. DPNA harus diserahkan 
kembali ke SBAA atau diunggah paling lambat  dua (2) minggu setelah pelaksanaan 
ujian mata kuliah tersebut; 



3. Apabila sampai dengan batas akhir yang telah ditetapkan penyerahan nilai tidak 
dilakukan maka Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Komunikasi akan menetapkan nilai ”B” 
untuk seluruh mahasiswa peserta mata kuliah yang bersangkutan sebagai pedoman 
untuk menghitung IPK. 

4. DPNA asli yang tercetak disimpan di SBAA, salinan I ditempel di papan pengumuman, 
dan salinan II disimpan Dosen Pengasuh mata kuliah. 

 
c. Daftar Prestasi Mahasiswa (DPM) 

1) DPM berisi Indeks Prestasi Kumulatif  (IPK) mahasiswa setiap angkatan dalam satu 
fakultas, program studi, jumlah semester dan beban studi yang telah ditempuh, serta 
nama dan nomor kode Dosen wali (Pascasarjana: Ketua Program Studi/Koordinator 
Program Studi).  DPM ini dibuat oleh SBAA Fakultas. 

2) DPM disahkan  dan ditandatangani Wakil Dekan I; 
3) DPM diumumkan kepada mahasiswa pada tiap akhir semester. 

 
d. Kartu Perserta Ujian (KPU) 

Kartu Peserta Ujian (KPU) adalah kartu yang digunakan sebagai identitas mahasiswa 
pada waktu mengikuti Ujian Akhir Semester, KPU diperoleh mahasiswa apabila memenuhi 
prasyarat administrasi akademik untuk mengikuti Ujian Akhir Semester. 

 
e. Kartu Studi Mahasiwa (KSM) 

Kartu Studi Mahasiswa (KSM) adalah kartu yang digunakan sebagai tanda bukti/kontrak  
pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa pada setiap semester, dikeluarkan oleh SBAA 
Fakultas setelah melewati proses bimbingan akademik/perwalian.  

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 
Status Keabsahan Dosen dan Mahasiswa 

 
1) Mahasiswa diperkenankan mengikuti kegiatan pembelajaran apabila mahasiswa telah: 

i. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku pada semester bersangkutan; 
ii. Mengisi KRS untuk semester yang bersangkutan dan telah ditandatangani 

olehmahasiswa, dosen wali. 
iii. Terdaftar dalam DHMD semester bersangkutan. 

2) Dosen yang berhak memberikan perkuliahan adalah dosen tetap atau dosen tidak tetap 
yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi UNPAD sebagai pengampu suatu mata 
kuliah pada semester yang tengah berlangsung. 

3) Dosen pengampu mata kuliah dapat sebagai pengampu mandiri, team teaching yang berisi 
dosen yang setara, ataupun team teaching yang terdiri dari dosen dan asisten. 

 
Kehadiran dalam Perkuliahan 

 
1) Pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran mahasiswa harus menandatangani DHMD yang 

harus diperiksa oleh Dosen Pengasuh mata kuliah. 
2) Ketua kelas sebagai wakil mahasiswa wajib menandatangani berita acara perkuliahan di 

dalam DHMD 
3) Dosen wajib mengisi berita acara perkuliahan di dalam DHMD. 
4) Mahasiswa  wajib sekurang-kurangnya menghadiri 80% dari total pertemuan dalam sebuah 

mata kuliah selama satu semester. 
5) Jika kehadiran mahasiswa kurang dari 80% dari total perkuliahan, maka Dosen/Pengelola 

akademik Fakultas Ilmu Komunikasi berhak menggugurkan status mahasiswa tersebut 
sebagai peserta ujian. 



6) Mahasiswa yang berturut-turut tidak hadir 3 kali dalam perkuliahan (terutama pada 
pertemuan pertama sampai dengan ketiga) tanpa pemberitahuan resmi, maka 
Dosen/Pengelola akademik Fakultas Ilmu Komunikasi berhak membatalkan status 
mahasiswa tersebut sebagai peserta kuliah. 

7) Dosen berkewajiban memberikan perkuliahan secara utuh yakni sebanyak 16 kali 
pertemuan perkuliahan dengan rincian sebagai berikut: 
a. 14 kali perkuliahan tatap muka di kelas/lab 
b. 1 kali ujian tengah semester 
c. 1 kali ujian akhir semester (baik tertulis maupun dalam bentuk penugasan) 

8) Kehadiran dosen kurang dari 80% akan menjadi pertimbangan dalam evaluasi dosen yang 
bersangkutan 

9) Dosen yang berturut-turut tidak hadir 3 kali (terutama pada pertemuan pertama sampai 
dengan ke-tiga) tanpa pemberitahuan resmi akan diganti oleh program studi atau pengelola 
akademik dengan dosen lain dengan tetap mempertimbangkan aspek kompetensi. 

 
Perkuliahan Melalui Penugasan atau Pengganti  

 
1) Dari kewajiban dosen memberikan 14 kali perkuliahan tatap muka di kelas/laboratorium, 

dosen diperbolehkan memberikan perkuliahan berupa penugasan (tanpa hadir tatap muka di 
kelas) atau kuliah pengganti maksimal 4 kali. 

2) Pemberitahuan perkuliahan melalui penugasan atau pengganti disampaikan melalui tim 
roster atau Program Studi atau staf SBAA. 

3) Pemberitahuan perkuliahan penugasan atau pengganti harus dilakukan minimal 1 hari 
sebelum jadwal perkuliahan. 

4) Dosen yang memberikan perkuliahan melalui penugasan atau kuliah pengganti dalam batas 
maksimal 4 kali dianggap hadir sebagaimana perkuliahan biasa. 

5) Pada perkuliahan dengan penugasan atau pengganti, mahasiswa yang hadir diberi tanda 
kehadiran oleh ketua kelas atau roster/SBAA. 

6) Berita acara pekuliahan penugasan pada DHMD diisi oleh ketua kelas atau tim roster sesuai 
dengan materi penugasan yang diberikan oleh dosen. 

 
Keterlambatan Kehadiran dalam Perkuliahan 

 
1) Keterlambatan dosen dan mahasiswa maksimal 30 menit dan disesuaikan dengan kontrak 

belajar yang disepakati dosen dan mahasiswa di masing-masing kelas. 
2) Jika karena suatu hal dosen memberitahukan akan terlambat datang masuk kelas, 

diharapkan keterlambatan dosen maksimal 60 menit untuk mata kuliah dengan beban 3 SKS 
atau 40 menit. 

3) Apabila keterlambatan dosen lebih dari waktu yang telah ditentukan maka tim 
roster/program studi harus mencatat dalam berita acara perkuliahan. 

 
Jadwal Perkuliahan 
1) Jadwal perkuliahan adalah jadwal resmi yang tercantum di dalam penjadwalan yang 

dikeluarkan oleh roster dan disahkan oleh Wakil Dekan I. Mengingat keterbatasan ruangan, 
perlunya kepastian jadwal kegiatan perkuliahan, dan tertib administrasi maka perubahan 
jadwal perkuliahan oleh dosen hanya bisa dilakukan maksimal pada pertemuan ke-3, kecuali 
ada alasan yang dapat diterima oleh pengelola akademik dan masih memungkinkan untuk 
difasilitasi. 

2) Demi ketertiban jadwal perkuliahan, menjaga kualitas proses, dan tertib administrasi, maka: 
a. Tidak diperbolehkan menggabungkan kelas pada mata kuliah yang sama dalam satu 

waktu dengan merubah jadwal masing-masing kelas kecuali dengan alasan tertentu 
yang telah disetujui oleh pengelola akademik. 



b. Tidak diperbolehkan mengadakan kuliah pengganti atau tambahan dengan jadwal 
pertemuan berurutan lebih dari dua sesi dalam satu hari dengan alasan apapun. 

3) Mengingat perlunya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyiapkan Ujian 
Akhir Semester dengan sebaik-baiknya maka dosen tidak diperbolehkan untuk mengadakan 
kuliah pengganti atau tambahan atau penugasan praktikum pada minggu tenang menjelang 
ujian. 
 

PERSYARATAN UJIAN 

 
Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian apabila memenuhi persyaratan di bawah ini: 
1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan; 
2) Memenuhi semua persyaratan administratif yang ditetapkan oleh fakultas; 
3) Mengikuti sekurang-kurangnya 80% kegiatan kuliah yang secara riil diselenggarakan pada 

semester bersangkutan dan/atau mengikuti seluruh kegiatan (100%) praktikum laboratorik, 
kerja lapangan, seminar, atau kegiatan sejenis. 

4) Untuk mengikuti ujian, mahasiswa diharuskan menunjukkan Kartu Peserta Ujian dan Kartu 
Rencana Studi yang berlaku pada semester yang bersangkutan.  

5) Untuk menempuh ujian akhir (ujian komprehensif, sidang tesis, sidang disertasi 
tertutup/terbuka, atau kegiatan sejenis), mahasiswa harus sudah memenuhi persyaratan di 
bawah ini : 
a. Lulus seluruh mata kuliah fakultas/program studi yang ditempuh (memenuhi beban 

studi kumulatif yang dipersyaratkan). 
b. Telah menyusun dan menulis Laporan Tugas Akhir (untuk Program Diploma III) atau 

Skripsi (yang telah dinyatakan ‘layak uji’ oleh Pembimbing), menyelesaikan penulisan 
tesis atau disertasi (untuk Program Magister dan Program Doktor), atau kegiatan sejenis. 

c. Telah menyelesaikan persyaratan administratif yang diatur oleh Universitas dan fakultas. 
 

PENULISAN TUGAS AKHIR 

 
Penulisan Skripsi 

Pada akhir studi Program Sarjana, mahasiswa diwajibkan melakukan penyusunan dan 
penulisan Skripsi, dengan ketentuan (lihat Pedoman Penyusunan dan Penulisan Laporan Skripsi di 
fakultas masing-masing): 

 
A. Persyaratan : 

1. Mahasiswa boleh secara resmi mulai menempuh mata kuliah Skripsi (menyusun skripsi) 
apabila sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 80% beban studi kumulatif yang 
dipersyaratkan dan telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat Skripsi; 

2. Memiliki kartu mahasiswa yang berlaku untuk semester bersangkutan; 
3. Memiliki KRS yang mencantumkan skripsi sebagai salah satu mata kuliah. 

 
B. Pembimbing Skripsi : 

1. Pembimbing skripsi dapat lebih dari 1 orang yang penunjukannya dilakukan oleh 
Program Studi/Bagian dan ditetapkan dengan SK Dekan; 

2. Jika pembimbing lebih dari 1 orang, maka Pembimbing Utama maupun Pembimbing 
Pendamping pada dasarnya adalah tenaga akademik tetap fakultas/program studi yang 
serendah-rendahnya memiliki jabatan Asisten Ahli berpendidikan S2. Apabila tenaga 
tetap dengan kriteria tersebut  tidak ada, maka tenaga akademik yang berpendidikan S1 
dengan jabatan Lektor dapat diangkat sebagai Pembimbing; 

3. Apabila untuk Skripsi itu diperlukan penelitian lapangan, maka fakultas/program studi 
dapat menetapkan seorang Pembimbing Lapangan, yaitu tenaga dari instansi/lembaga 
tempat mahasiswa melakukan kegiatan penelitian. 



 
C. Ketentuan Lain: 

1. Apabila Skripsi tidak dapat diselesaikan dalam satu semester, maka: 
a. Mahasiswa masih diperkenankan menyelesaikannya pada semester berikutnya 

dengan mencantumkan kembali pada KRS (topik skripsi dan pembimbing tetap 
sama); 

b. Pada akhir semester bersangkutan skripsi tersebut diberi huruf K, sehingga tidak 
digunakan untuk penghitungan IP dan IPK. 

2. Apabila skripsi tidak dapat diselesaikan dalam dua semester berturut-turut, maka: 
a. Skripsi tersebut diberi huruf mutu E, kecuali pada kasus tertentu yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademik; 
b. Mahasiswa diharuskan menempuh kembali skripsi dengan judul yang berbeda 

(Pembimbing bisa berbeda atau tetap sama); 
c. Selanjutnya berlaku ketentuan seperti butir (1) di atas. 

3. Huruf mutu skripsi sekurang-kurangnya adalah C; 
4. Skripsi yang ternyata ditulis dan diselesaikan di luar ketentuan di atas (pada saat 

mahasiswa menghentikan studi untuk sementara atas ijin Rektor maupun tanpa ijin 
Rektor), sekalipun dibimbing oleh Pembimbing Pendamping sesuai ketentuan di atas, 
penulisan skripsi tersebut tidak layak mengikuti proses ujian skripsi. 

5. Dalam keadaan seperti butir (4) di atas, mahasiswa diharuskan mengganti topiknya dan 
mengulangi penyusunan dan penulisan skripsinya dan proses bimbingannya; 

6. Ujian skripsi diselenggarakan pada akhir studi, yaitu pada Sidang Ujian Sarjana, yang 
meliputi: 
a. Ujian terhadap materi Skripsi, dan 
b. Ujian komprehensif. 

 

PREDIKAT KELULUSAN 

 
(1) Predikat kelulusan bagi mahasiswa program sarjana, program diploma yang indeks prestasi 

kumulatif (IPK) 2,76 sampai 3,00 adalah memuaskan; 
(2) Predikat kelulusan bagi mahasiswa program sarjana, program diploma yang indeks Prestasi 

Komunikatif (IPK) 3,01 sampai 3,50 adalah sangat memuaskan; 
(3) Mahasiswa program sarjana, program diploma akan memperoleh Predikat kelulusan pujian 

apabila memperoleh indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 sampai dengan 4,00 dengan massa 
studi tidak melebihi massa studi terjadwal ditambah satu (1) tahun serta memiliki karya 
yang di publikasikan; 

(4) Mahasiswa program sarjana, program diploma memperoleh indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 
3,51 sampai dengan 4,00 tetapi massa studi melebihi masa studi terjadwal ditambah (1) 
tahun dan atau tidak memiliki karya yang di publikasikan, maka predikat kelulusannya 
menjadi sangat memuaskan. 

(5) Predikat kelulusan bagi mahasiswa program magister yang indeks prestasi kumulatifnya 
(IPK) 3,00 sampai 3,50 adalah memuaskan. 

(6) Predikat kelulusan bagi mahasiswa program magister yang indeks prestasi kumulatifnya 
(IPK) 3,51 sampai 3,75 adalah sangat memuaskan. 

(7) Predikat kelulusan bagi mahasiswa program magister akan memperoleh predikat kelulusan 
pujian apabila memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 dengan masa 
studi tidak melebihi masa studi terjadwal ditambah setengah (0,5) tahun dan tidak 
mengulang mata kuliah dan tidak memiliki nilai C dan memiliki karya yang dipublikasikan di 
jurnal terakreditasi atau minimum memiliki ISSN atau memiliki prosiding seminar 
nasional/internasional atau memilik pustaka ilmiah Unpad. 

(8) Mahasiswa memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 tetapi masa studi 
melebihi masa studi terjadwal ditambah setengah (0,5) tahun dan atau tidak memiliki karya 



yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi atau minimum memiliki ISSN atau memiliki 
prosiding seminar nasional/internasional atau memilik pustaka ilmiah Unpad, maka predikat 
kelulusannya menjadi sangat memuaskan. 

(9) Predikat kelulusan bagi mahasiswa program doctor yang indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 
sampai dengan 3,50 adalah memuaskan. 

(10) Predikat kelulusanbagi mahasiswa program doktor yang indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 
sampai dengan 3,75 adalah sangat memuaskan. 

(11) Mahasiswa program doktor akan memperoleh predikat kelulusan pujian apabila 
memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 dengan masa studi tidak 
melebihi 8 semester dan memiliki 2 artikel pada jurnal nasional terakreditasi atau memiliki 
paling tidak 1 artikel jurnal bereputasi internasional, dan tidak mengulang studi di Unpad, 
tidak mengulang mata kuliah dan tidak memiliki nilai C. 

(12) Mahasiswa program doktor memperoleh predikat indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 
3,75 tetapi masa studi melebihi 8 semester dan atau tidak memiliki 2 artikel pada jurnal 
nasional terakreditasi atau masa studi 9 sampai 10 semester dengan tidak memiliki paling 
tidak 1 artikel jurnal bereputasi internasional, dan atau mengulang studi di Unpad, dan atau 
mengulang mata kuliah dan atau memiliki nilai C maka yudisiumnya menjadi sangat 
memuaskan 

BIMBINGAN AKADEMIK 

 
Pembimbingan pada Program Sarjana  

Untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa, fakultas/program studi menetapkan Dosen 
wali yang akan membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik selama menempuh studi 
Program Sarjana. Jumlah mahasiswa yang dibimbing dosen wali disesuaikan dengan kemampuan 
fakultas/program studi.   
1) Pada dasarnya tiap tenaga pengajar dapat menjadi dosen wali yang membimbing mahasiswa 

untuk keseluruhan program yang ditempuh (keseluruhan Program Diploma III atau  Program 
Sarjana); 

2) Dosen wali wajib tetap berhubungan dengan mahasiswa secara periodik untuk memantau 
perkembangan studinya, sekurang-kurangnya pada awal, pertengahan, dan akhir semester; 

3) Dosen wali  wajib memiliki, mengisi, dan menyimpan buku Berkas Informasi Mahasiswa 
(BIM)/ Buku Perwalian, baik untuk kepentingan  bimbingan akademik maupun bimbingan 
pribadi apabila diperlukan; 

4) Secara ringkas tugas dosen wali adalah: 
a. Membantu mahasiswa menyusun rencana studi, baik satu program studi penuh maupun 

program satu semester; 
b. Memberi pertimbangan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan beban 

studi dan jenis mata kuliah yang akan ditempuh, sesuai dengan IPK yang diperoleh 
semester sebelumnya; 

c. Melakukan pemantauan terhadap kemajuan studi mahasiswa yang dibimbingnya. 
5) Pada awal semester I dan II dosen wali mengadakan pertemuan dengan mahasiswa di 

bawah koordinasi Pembantu Dekan I; 
6) Pada awal Semester I dosen wali mengadakan pertemuan dengan mahasiswa untuk 

membicarakan rencana studi keseluruhan program yang ditempuh. Hal-hal yang dibicarakan 
adalah: 
a. Perkiraan jumlah semester yang akan ditempuh mahasiswa untuk menyelesaikan 

keseluruhan program; 
b. Arah studi mahasiswa, khususnya pada fakultas yang memiliki lebih dari satu program 

studi; 
c. Mata kuliah mana yang akan ditempuh, dengan memperhatikan: 

a) Mata kuliah yang merupakan prasyarat bagi mata kuliah berikutnya; 



b) Mata kuliah yang hanya disajikan pada salah satu  semester (semester ganjil atau 
semester genap saja) atau disajikan tiap semester; 

c) Bobot SKS mata kuliah, dengan pengertian bahwa makin besar bobot SKS-nya akan 
makin berat; 

d) Bentuk mata kuliah yang berbeda (kuliah, praktikum laboratorik, seminar, 
praktikum klinik, dsb.) yang jumlah jam kegiatan belajarnya tidak sama; 

e) Persyaratan minimal kehadiran 100% pada praktikum laboratorik dan 80% pada 
kuliah (20% ketidakhadiran harus disertai alasan yang dapat dibenarkan). 

f) Beban studi semesteran, karena jika terlalu banyak bisa menyebabkan IP rendah 
yang dapat menurunkan IPK; hal ini akan menentukan beban studi semesteran 
yang boleh diambil pada semester berikutnya; 

g) Mata Kuliah Pilihan yang tersedia untuk keseluruhan program, khususnya yang 
berhubungan dengan program studi yang akan dipilih.   

7) Setelah membicarakan rencana studi keseluruhan program, dilanjutkan dengan rencana 
studi Semester I. Pada dasarnya untuk Semester I dan II tiap mahasiswa diberi kesempatan 
yang sama, yaitu paket mata kuliah dari fakultas; 

8) Pengisian KRS pada tiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Dosen wali. 
Dosen wali memberi pertimbangan dan saran untuk pengambilan beban studi semesteran 
berdasar IPK akhir semester sebagai pedoman, di samping memperbaiki rencana studi 
keseluruhan program bersama mahasiswa; 

9) Beban studi semesteran tidak harus merupakan jumlah SKS maksimal yang diperkenankan 
atas dasar IPK akhir semester, khususnya apabila mata kuliah yang akan ditempuh meliputi 
kegiatan penelitian dan penulisan skripsi atau kegiatan klinik dan lapangan (1 SKS = 4-5 jam), 
karena jumlah jam kegiatan belajar akan lebih besar daripada kegiatan kuliah (1 SKS = 50 
menit tatap muka dan 60 menit kegiatan terstruktur tak terjadwal, 60 menit untuk kegiatan 
mandiri); 

10) Dosen wali wajib memperhatikan jumlah huruf mutu D yang diperoleh mahasiswa agar tidak 
melampaui ketentuan yang berlaku pada akhir keseluruhan program (tidak melebihi 20% 
dari beban studi kumulatif); 

11) Sampai batas-batas tertentu kesulitan pribadi dapat ditampung Dosen wali, tetapi apabila 
tidak dapat diselesaikan, disarankan untuk dirujuk ke dosen konselor TPBK Fakultas; 

12) Dalam hal dosen wali tidak dapat menjalankan tugasnya dalam jangka waktu yang cukup 
lama, maka Pimpinan fakultas wajib menunjuk penggantinya. 

 

BIMBINGAN KONSELING 

 
Penanganan terhadap mahasiswa yang bermasalah, khususnya yang bersifat non-akademis, 

dilakukan oleh dosen konselor yang tergabung dalam Tim Bimbingan dan Konseling (TBK) 
fakultas/program studi dapat dirujuk ke TBK Universitas. 
1) Pembinaan TBK Universitas dilakukan oleh Pembantu Rektor III bekerjasama dengan 

Pembantu Rektor I, sedangkan TBK Fakultas dilakukan oleh Pembantu Dekan III bekerja sama 
dengan Pembantu Dekan I; 

2) TBK fakultas dikelola oleh dosen konselor yang menangani masalah-masalah non-akademik 
mahasiswa di fakultasnya; 

3) TBK universitas dikelola oleh dosen konselor serta tenaga  profesional bimbingan dan 
konseling yang melayani : 
a. pemeriksaan psikologi untuk mengetahui  kemampuan studi mahasiswa; 
b. pemeriksaan psikologi terhadap mahasiswa yang terkena anjuran alih program studi; 
c. konseling masalah pribadi dan vokasional; 
d. rujukan kepada tenaga profesional (dokter, psikolog, psikiater, ulama, dsb). 

 
 

 



Prosedur pelayanan Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut: 
1. Mahasiswa dapat mendatangi TBK Fakultas atas keinginan sendiri atau atas anjuran dosen 

wali; dosen wali akan memberi surat pengantar untuk ke TBK; 
2. Pelayanan mahasiswa di TBK Universitas hanya diperkenankan atas dasar pertimbangan 

Pimpinan Fakultas yang akan memberi surat pengantar, kecuali dalam keadaan tertentu  
yang dianggap darurat; 

3. Pelayanan bagi mahasiswa yang terkena anjuran alih program studi, berlaku prosedur 
berikut: 
a. Pimpinan Fakultas mengirim surat permintaan pemeriksaan psikologi kepada TBK 

Universitas dengan melampirkan transkrip mahasiswa bersangkutan; 
b. Apabila hasil pemeriksaan psikologi yang diterima Pimpinan Fakultas menunjukkan 

bahwa mahasiswa bersangkutan memenuhi persyaratan alih program studi, maka 
pemindahannya ke fakultas/program studi atau Program Diploma tertentu harus melalui 
prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

PEMBERIAN SANDI 

 
Sandi Fakultas dan Program Studi 

 
 

Sandi Nomor Pokok Mahasiswa 
 

Sandi Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) menggunakan sistem numerik, yaitu: 

 
 
Catatan: 
Doktor (S-3) : 30 
Magister (S-2) : 20 
Sarjana (S-1) : 10 
Kelas Khusus : 11 
Diploma III  : 03 
 
Sandi Mata Kuliah 

Sandi nomor mata kuliah terdiri atas 8 digit, yaitu: 
 



 

 
 
Sandi Dosen 
 

 
 
Catatan: 

Status Dosen Kode 

Dosen Tetap 1 

Dosen Luar Biasa 2 

 
Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) 



 
 

3.2 EVALUASI HASIL BELAJAR 

 
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 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 SBAA (kecuali lembar yang merupakan arsip Dosen Pengasuh mata 
kuliah, dan Kartu Kelas diserahkan kepada SBAA 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). 

 
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  
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 

terakhir. 
 
Contoh: Perbaikan Mata Kuliah 

Misalnya, mahasiswa X pada semester I memperoleh hasil sebagai berikut: 
 

Kode MK 
Bobot 

SKS 
Huruf 
Mutu 

Angka 
Mutu 

AM x 
SKS 

K10A101 2 E 0 0 

K10A102 2 C 2 4 

K10A105 4 B 3 12 

K10A104 3 A 4 12 

K10A107 3 B 3 9 

UNX10101 2 E 0 0 

UNX10103 2 E 0 0 

Jumlah 18   37 

 
IP = IPK Semester I: 
37 

= 2.06 
18 

 
Pada Semester II mahasiswa X mengambil beban studi 16 SKS, termasuk mata kuliah 

K10A101 yang memperoleh huruf mutu E (mata kuliah UNX10101 ditawarkan pada semester 
ganjil maupun genap), sedangkan mata kuliah UNX10103 tidak diambil walaupun memperoleh 
huruf mutu E, karena hanya ditawarkan pada semester ganjil saja. 
 

 



Misalnya, hasil akhir Semester II prestasi yang diperoleh oleh mahasiswa X tersebut adalah: 
 

Kode MK 
Bobot 

SKS 
Huruf 
Mutu 

Angka 
Mutu 

AM 
x 

SKS 

K10A101 2 C* 2 4 

K10A202 3 B 3 9 

K10A203 2 C 2 4 

K10A204 4 C 2 8 

K10A207 3 A 4 12 

UNX10102 2 B 3 6 

Jumlah 16   43 

 
 
IP Semester II  : 
43 

= 2.69 
16 

 
IPK Semester II  : 
(37 – 0) + 43 

= 
80 

= 2.50 
(18 – 2) + 16 32 

 
Catatan: 
- * :mata kuliah yang ditempuh kembali. 
- Untuk penghitungan IPK, bobot SKS mata kuliah K10A101 hanya dihitung satu kali, sehingga 

jumlah SKS pada semester I yang digunakan adalah 18 SKS – 2 SKS = 16 SKS (mata kuliah 
K10A101 ditempuh kembali dan dihitung pada semester II). 

- Huruf mutu C hasil perbaikan mata kuliah K1A0101 pada semester II menghapuskan huruf 
mutu E mata kuliah tersebut pada semester I). 
 
Pada Semester III mahasiswa X mengambil beban studi semesteran sebesar 18 SKS, termasuk 

mata kuliah UNX10101 dari Semester I yang memperoleh huruf mutu E dan mata kuliah 
UNX10103 dari Semester I yang memperoleh huruf mutu E. 

 
Misalnya, Hasil akhir Semester III prestasi yang diperoleh oleh mahasiswa X  tersebut adalah:  

Kode MK 
Bobot 

SKS 
Huruf 
Mutu 

Angka 
Mutu 

AM x 
SKS 

UNX10101* 2 B 3 6 

UNX10103* 2 C 2 4 

K10A302 4 D 1 4 

K10A301 3 B 3 9 

K10A303 3 B 3 9 

K10A304 2 A 4 8 

K10A305 2 C 2 4 

Jumlah 18   44 

 
IP Semester III  : 
44 

= 2.44   
18 



 

IPK Semester III  : 
(37 - 0) + 43 + 44 

= 
124 

= 2.70 
(18 - 2 - 4) + 16 + 18 46 
 
Catatan: 
- * :mata kuliah yang ditempuh kembali. 
- Untuk penghitungan IPK, bobot SKS mata kuliah UNX10101dan UNX10103hanya dihitung 

satu kali (demikian pula bobot SKS mata kuliah K10A101 yang telah ditempuh kembali pada 
semester II), sehingga jumlah SKS pada semester I yang digunakan adalah 18 SKS – 2 SKS – 4 
SKS = 12 SKS  

- Jumlah beban studi semesteran pada semester I dikurangi 2 SKS karena mata kuliah 
K10A101telah diperbaiki  pada semester II dan dikurangi 4 SKS lagi karena mata kuliah 
UNX10101 dan UNX10103diperbaiki pada semester III.   

- Huruf mutu B dan C hasil perbaikan mata kuliah UNX10101dan UNX10103di Semester III 
menghapuskan huruf mutu E pada kedua mata kuliah tersebut pada Semester I). 

 
Perbaikan Huruf Mutu pada Semester Alih Tahun 
1) Huruf Mutu E, D, C dan B dapat diperbaiki kembali dengan menempuh kembali mata kuliah 

yang bersangkutan dengan mencantumkan dalam KRS dan mengikuti seluruh kegiatan pada 
Semester Alih Tahun; 

2) Jika huruf mutu yang diperoleh dari Semester Alih Tahun lebih rendah dari huruf mutu yang 
telah ada, maka yang digunakan untuk menghitung IPK adalah huruf mutu terakhir;  

3) Hasil perbaikan pada semester Alih Tahun  dapat berupa huruf mutu A, B, C, D atau E. 
   
Jumlah Huruf Mutu D 

Untuk dapat dinyatakan berhak mengikuti ujian akhir program (Ujian Komprehensif atau 
Ujian Sidang), disyaratkan agar : 
1) Pada Program Sarjana dan Program Diploma III: 
 Jumlah huruf mutu D maksimum 20% dari total beban studi kumulatif  (seluruh beban studi 

yang dipersyaratkan untuk menyelesaikan studinya) 
 
    Contoh: 

- Apabila beban studi kumulatif suatu program studi adalah 110 SKS, maka jumlah huruf 
mutu D yang diperkenankan maksimum 20% x 110 SKS = 22 SKS 

- Apabila beban studi kumulatif suatu program studi adalah 157 SKS, maka jumlah huruf 
mutu D yang diperkenankan sebanyak-banyaknya 20% x 158 SKS = 31 SKS (dibulatkan ke 
bawah). 
 Jika huruf mutu D melebihi 20% dari beban studi kumulatif, maka mahasiswa diharuskan 
memperbaikinya dengan mengulang mata kuliah yang memperoleh huruf mutu D itu 
(menempuh kembali mata kuliah itu dan mencantumkannya pada KRS) dengan 
memperhatikan batasan jumlah huruf mutu D hendaknya menjadi perhatian Dosen Wali. 

2) Pada Program Profesi, Program Spesialis I, Program Magister, dan Program Doktor 
mahasiswa tidak diperkenankan memperoleh huruf mutu D ke bawah. 

 
Indeks Prestasi (IP) 

1) Indeks prestasi (IP) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar 
mahasiswa dalam satu semester. 

2) IP dihitung pada tiap akhir semester. 
3) Rumus perhitungannya sebagai berikut (pembulatan ke bawah apabila kurang dari 0,05, 

pembulatan ke atas apabila sama/lebih dari 0,05) : 



IP  = Jumlah ( AM x SKS ) 

Jumlah SKS 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 
1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau 

kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai 
dengan semester paling akhir yang telah ditempuh. 

2) IPK dihitung pada tiap akhir semester. 
3) Rumus perhitungannya sebagai berikut (pembulatan ke bawah apabila kurang dari 0,05, 

pembulatan ke atas apabila sama/lebih dari 0,05): 
 

IPK  = 

Jumlah (AM x SKS) seluruh semester yang 
ditempuh 

Jumlah  SKS seluruh semester yang 
ditempuh 

 
4) IPK digunakan untuk menentukan beban studi semester berikutnya seperti berikut: 
5) Rentang IPK dan jumlah SKS maksimum yang boleh diambil mahasiswaProgram  

Diploma dan Sarjana  pada semester berikutnya: 
 

Rentang IPK Jumlah SKS maksimum 

3,00 – 4,00 24 

2,50 – 2,99 21 

2,00 – 2,49 18 

1,50 – 1,99 15 

< 1,50 <12 

Beban studi di atas diperhitungkan atas dasar perkuliahan yang kegiatannya minimal 1-3 
tiap SKS (1 jam kegiatan terjadwal, ditambah 1-2 jam kegiatan terstruktur dan 1-2 jam 
kegiatan mandiri). Beban Studi yang diambil akan berkurang apabila mata kuliah yang 
ditempuh berupa kegiatan praktikum, praktik kerja, atau skripsi.  

6) IP dan IPK digunakan sebagai kriteria untuk memberi sanksi akademik (lihat Bab V) dan 
evaluasi studi pada akhir program. 

7) Mahasiswa diperbolehkan mengambil beban studi semesteran yang kurang dari jumlah 
minimal yang diperkenankan, tetapi tidak diperbolehkan mengambil beban studi 
semesteran yang lebih besar dari jumlah maksimal yang diperkenankan. 

8) Apabila mahasiswa memperbaiki huruf mutu E, D, atau C, dalam penghitungan IPK yang 
digunakan adalah huruf mutu Terakhir, misalnya: 
- D diperbaiki menjadi E, yang digunakan adalah E; 
- E diperbaiki menjadi A, yang digunakan adalah A. 

9) Huruf T dan K tidak digunakan dalam penghitungan IPK; huruf T harus diubah menjadi  
A, B, C, D, atau E dalam waktu dua minggu setelah huruf T diumumkan. 

 

Evaluasi Akhir Hasil Belajar 
Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan dan lulus dari suatu program yang ditempuh 

apabila memenuhi ketentuan berikut : 
 

a. Program Diploma III 
1) Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan; 
2) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00; 



3) Tidak terdapat huruf mutu E; 
4) Huruf mutu D tidak melebihi 20% dari beban studi kumulatif Program Diploma III; 
5) Telah menyusun dan menulis Laporan Tugas Akhir, dan/atau sejenisnya yang 

dipersyaratkan, dan sekurang-kurangnya memperoleh huruf mutu C setelah diuji. 

b. Program Sarjana  
1) Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang  ditetapkan; 
2) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00; 
3) Tidak terdapat huruf mutu E; 
4) Huruf mutu D tidak melebihi 20% dari beban studi kumulatif  Program Sarjana; 
5) Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Skripsi atau sejenisnya, serta 

dinyatakan layak uji oleh Pembimbing; 
6) Lulus ujian akhir Program Sarjana yang terdiri dari ujian mata kuliah Skripsi, dan ujian 

komprehensif atau sejenisnya, dengan memperoleh huruf mutu sekurang-kurangnya C. 
 

Waktu Studi Terjadwal dan Batas Waktu Studi 

 
1. Masa Studi Terjadwal  

(1) Masa studi terjadwal Program Diploma 3 adalah 6 semester; 
(2) Masa studi terjadwal Program Diploma 4 adalah 8 semester; 
(3) Masa studi terjadwal Program Sarjana adalah 8 semester; 
(4) Masa studi terjadwal Program Magister adalah 4 semester; 
(5) Masa studi terjadwal Program Doktor adalah 6 semester; 

 
2. Batas waktu studi  

(1) Batas Waktu Studi Program Diploma 3 adalah 10 Semester. 
(2) Batas Waktu Studi Program Diploma 4 diselesaikan paling lama 14 semester 

terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa pada semester I. 
(3) Batas Waktu Studi Program Sarjana diselesaikan paling lama 14 semester terhitung 

sejak terdaftar sebagai mahasiswa pada semester I. 
(4) Batas Waktu Studi Program Magister paling lama 8 pada semester terhitung sejak 

terdaftar sebagai mahasiswa pada semester I pada Program Magister. 
(5) Batas waktu studi Program Doktor dengan latar belakang bidang ilmu sejenis paling 

lama 10 semester terhitung sejak terdaftar sebagah mahasiswa pada semester I pada 
Program Doktor. 

(6) Batas waktu Program Doktor dengan bidang ilmu yang tidak sejenis paling lama 10 
semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa pada semester I pada program 
doktor dan wajib mengikuti matrikulasi sebelum semester I ditempuh. 

PENGHENTIAN STUDI UNTUK SEMENTARA 

 
Mahasiswa dapat menghentikan studi untuk sementara dengan Ijin Dekan mengacu pada 

ketentuan berikut: 
1. Untuk mahasiswa program Sarjana dan Diploma, jumlah maksimum penghentian studi 

untuk sementara  adalah dua semester, baik secara berturut-turut maupun secara 
terpisah.  

2. Mekanisme pengajuan ijin penghentian studi sementara 
- Mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Ketua Program Studi, yang 

diketahui Dosen Wali/Pembimbing Akademik dengan membubuhkan tanda tangan.  
- Surat permohonan diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan 

perkuliahan.  
- Setelah mempertimbangkan segi akademik (IPK dan jumlah tabungan kredit), Ketua 

Program Studi meneruskan permohonan itu kepada Wakil Dekan I. 



-  Apabila mendapat ijin Wakil Dekan I, maka Meneruskan permohonan ke Dekan 
- Dekan mengualarkan surat keputusan pengentian studi sementara, maka selama 

periode penghentian studi sementara, mahasiswa dibebaskan dari BPP. 
- Penghentian studi sementara tidak diperhitungkan dalam batas waktu maksimal 

masa studi mahasiswa. 
- Alur prosedur untuk memperoleh Surat Ijin Penghentian Studi Untuk Sementara 

(IPSUS) dapat dilihat pada Lampiran. 
- Mahasiswa yang mendapat ijin penghentian studi sementara, tidak berhak 

mendapatkan pelayanan akademik. 
3. Penghentian studi sementara tanpa ijin Dekan, dikenakan sanksi sebagai berikut : 

- Untuk mendaftar kembali harus mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor, 
melalui Dekan. 

- Periode penghentian studi sementara tanpa ijin Dekan diperhitungkan dalam batas 
waktu maksimal program studinya.  

- Membayar uang kuliah dan uang praktikum yang terutang, dan untuk pembayaran 
semester berikutnya dikenakan sesuai dengan tarif mahasiswa baru.  

4. Menghentikan studi selama dua semester baik berturut-turut atau secara terpisah tanpa 
ijin, dikenakan sanksi pemutusan studi.  

5.  Menghentikan studi dua semester berturut-turut atau secara terpisah, dengan alasan 
seperti tersebut pada butir 4. (2) setelah semester sebelumnya memperoleh huruf K 
bagi seluruh beban semesterannya, dianggap menghentikan studi untuk sementara atas 
ijin Dekan selama dua semester; dengan demikian mahasiswa bersangkutan tidak 
diperkenankan lagi menghentikan studinya untuk sementara. 

6. Penghentian studi untuk sementara tidak boleh dilakukan pada: 
- Semester I, dan/atau 
- Semester II, dan/atau  
- Satu dan/atau dua semester menjelang batas waktu studi yang diperkenankan. 

Dengan demikian, mahasiswa tidak diperkenankan menghentikan studi untuk 
sementara, baik dengan maupun tanpa ijin: (a) semester IX dan/atau semester X 
pada Program Diploma III; (b) semester XIII  dan/atau semester XIV pada Program 
Sarjana. Mahasiswa yang menghentikan studi untuk sementara tanpa ijin dalam 
semester-semester di atas dianggap mengundurkan diri. 

-  

ALIH PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN DAN PINDAH STUDI KE 
UNIVERSITAS PADJADJARAN 

 
a. Alih Program Studi di lingkungan Universitas Padjadjaran 

Pada dasarnya alih Program Studi dalam lingkungan Universitas Padjadjaran 
dimungkinkan, namun diatur dengan prosedur dan persyaratan tertentu. 

1) Alih program studi hanya diperkenankan minimal pada semester tiga dan maksimal 
pada semester empat untuk program sarjana serta pada akhir semester dua untuk 
program diploma 

2) Surat permohonan Alih Program Studi dari mahasiswa ybs. atas anjuran Dosen Wali 
yang disetujui Orang Tua/Wali, Dosen Wali dan Pimpinan Program Studi Asal yang 
ditujukan kepada Pimpinan Fakultas Asal (Dekan/Wakil Dekan 1) 

3) Transkrip Akademik  dari fakultas asal 
4) Persyaratan Akademik Minimum (PAM) dari fakultas yang dituju. 
5) Disposisi dari Pimpinan Fakultas Asal kepada TPBK Fakultas Asal tentang pertimbangan 

Alih Program atas nama mahasiswa ybs. 
6) Surat Permohonan “Test Psikologi” (apabila diperlukan) atas nama mahasiswa ybs. dari  

TPBK Fakultas Asal kepada TPBK Universitas  



7) Hasil temuan dan hasil pemeriksaan “Test Psikologi” atas nama mahasiswa ybs. dari 
TPBK Universitas 

8) Surat permohonan pertimbangan Alih Program Studi Mahasiswa ybs. dari Pimpinan 
Fakultas Asal kepada Pimpinan Universitas (Rektor). 

9) Surat permohonan pertimbangan Alih Program Studi Mahasiswa ybs. dari Pimpinan 
Universitas (Rektor) kepada Pimpinan Fakultas yang dituju (Dekan) 

10) Surat pertimbangan Alih Program Studi mahasiswa ybs. dari Pimpinan Fakultas yang 
dituju (Dekan) kepada Pimpinan Universitas (Rektor). 

11) Surat keputusan Alih Program Studi mahasiswa ybs. dari Pimpinan Universitas kepada 
Pimpinan Fakultas Asal dan Fakultas yang dituju (Dekan) 

12) Kelengkapan berkas registrasi. 
13) Surat pernyataan ”Percobaan Studi” (di atas materai) dari Fakultas yang dituju, 

diketahui oleh orang tua/Wali. 
 

b. Pindah Studi ke Universitas Padjadjaran 
Pindahan dari perguruan tinggi lain atau pindah studi ke Universitas Padjadjaran pada 

dasarnya dimungkinkan, namun diatur dengan prosedur dan persyaratan tertentu: 
1. Surat Permohonan Pindah Studi dari mahasiswa yang disetujui oleh Orang Tua/Wali, 

ditujukan kepada Pimpinan Universitas Padjadjaran (Rektor); 
2. Transkrip Akademik yang telah ditempuh mahasiswa, dilegalisasi oleh pejabat 

berwenang di Perguruan Tinggi asal dengan IPK minimum 3,0; 
3. Surat ijin Pindah Studi dari Pimpinan Perguruan Tinggi Asal; 
4. Surat keterangan pindah kerja/pindah alamat orang tua ke Bandung yang di sahkan 

oleh atasan orang tua atau dari pejabat daerah tempat domisili yang bersangkutan di 
Bandung; 

5. Surat keterangan tidak sedang menerima sanksi akademik atau sanksi pemecatan dari 
Pimpinan Perguruan Tinggi Asal; 

6. Surat keterangan berkelakuan baik dari pejabat kepolisian di daerah asal; 
7. Surat Keterangan tentang status dan peringkat Akreditasi perguruan tinggi asal dari 

BAN minimal setara dengan akreditasi prodi yang dituju di Universitasn Padjadjaran 
8. Surat pertimbangan dari TPBK Universitas berdasarkan hasil Uji MPPI yang dilakukan 

atas permintaan Pimpinan Universitas Padjadjaran (Rektor); 
9. Surat pertimbangan dari Pimpinan Fakultas setelah mendapat masukan dari Program 

Studi yang dituju; 
10. Surat Persetujuan/Penolakan Pindah Studi dari Pimpinan Universitas Padjadjaran 

(Rektor); 
11. Surat panggilan untuk melaksanakan registrasi bagi mahasiswa yang mendapat 

persetujuan untuk Pindah Studi ke Universitas Padjadjaran dengan melampirkan 
Fotokopy Akte Kelahiran (2 lembar), Fotokopy KTP (2 lembar), dan Pasfoto ukuran 3x4 
dan 4x6 masing-masing 4 (empat) lembar dan fotokopi faktur pembayaran; 

12. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan KRS untuk semester tersebut. 
13. Bagi Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri dilengkapi dengan surat 

rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Nasional dan fotokopi paspor, serta 
fotocopy Ijazah sekolah menengah, jika menempuh pendidikan sekolah lanjutan di luar 
negeri yang telah dilegalisir oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan melampirkan 
transkrip akademik dari perguruan tinggi asal  yang telah dilegalisir. 

 
c. Prosedur Pengajuan Undur Diri dari Universitas Padjadjaran 

Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri dari Universitas Padjadjaran ke perguruan 
tinggi lain berlaku ketentuan sebagai berikut: 

1. Surat Permohonan Pengunduran Diri dari mahasiswa bersangkutan yang disetujui oleh 
Orang Tua/Wali, diketahui oleh Dosen Wali/TPBK Fakultas dan Pimpinan Program Studi 



2. Surat permohonan Pengunduran Diri atas nama mahasiswa dari Pimpinan Fakultas 
(Dekan/ Wakil Dekan I) kepada Pimpinan Universitas (Rektor/Wakil Rektor I) 

3. Surat Keputusan Pengunduran Diri mahasiswa dari Pimpinan Universitas (Rektor/Wakil 
Rektor I) 

4. Transkrip Akademik yang telah ditempuh oleh mahasiswa bersangkutan selama studi di 
Universitas Padjadjaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas (Dekan/Wakil 
Dekan I) 

 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 Bimbingan dan Konseling bertujuan memberikan bantuan bimbingan dan konseling kepada 
mahasiswa Universitas Padjadjaran yang memiliki masalah baik akademis maupun non akademis 
agar mampu mengatasi masalah yang dihadapi, serta dapat mengembangkan kemampuan dan 
pemahaman diri dalam upaya menyelesaikan studinya. 
 
Dengan melalui persyaratan: 

1. Surat permohonan dari Mahasiswa/Orang Tua/Wali untuk mendapatkan pelayanan 
bimbingan dan konseling 

2. Transkrip Akademik mahasiswa yang bersangkutan 
3. Surat pengantar dari Dosen Wali dan/atau Pimpinan Fakultas (Dekan/Wakil Dekan I) 

kepada TPBK Universitas agar mahasiswa yang bersangkutan bisa mendapatkan 
pelayanan bimbingan dan konseling 

4. Surat pengantar permohonan “Test Psikologi” atas nama mahasiswa yang 
bersangkutan dari Pimpinan Fakultas (Dekan/Wakil Dekan I)/Pimpinan Universitas 
(Rektor/Wakil Rektor I) kepada TPBK Universitas 

5. Hasil temuan dan hasil pemeriksaan “Test Psikologi” atas nama mahasiswa yang 
bersangkutan dari TPBK Universitas 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

 
A. PENGERTIAN SANKSI AKADEMIK 
Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik dan/atau pemutusan studi. Sanksi 
pemutusan studi diusulkan/diajukan oleh program studi dan difasilitasi oleh fakultas yang 
selanjutnya diajukan ke rektor untuk diputuskan. 
  
B. PERINGATAN AKADEMIK 
Peringatan akademik berbentuk surat Wakil Dekan I yang diajukan kepada orang-tua/wali (bagi 
mahasiswa Program Diploma III dan Program Sarjana) dan lembaga pengirim/penanggung atau 
mahasiswa (bagi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dan Program Spesialis I) 
untuk memberitahukan adanya kekurangan prestasi akademik mahasiswa atau pelanggaran 
ketentuan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperingatkan mahasiswa agar tidak mengalami 
pemutusan studi. 
 
1. Peringatan Akademik pada Program Diploma  

Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang pada akhir semester dua dan 
semester-semester sesudahnya memiliki IPK di bawah 2,00 dan atau jumlah tabungan sks kurang 
dari 50% dari total sks yang seharusnya ditempuh. 
 
2. Peringatan Akademik pada Program Sarjana 

Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang pada akhir semester dua dan 
semester-semester sesudahnya memiliki IPK di bawah 2,00 dan atau jumlah tabungan sks kurang 
dari 50% dari total sks yang seharusnya ditempuh. 
 
3. Peringatan Akademik pada Program Pascasarjana 

Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa pascasarjana yang pada akhir semester 
dua dan semester-semester sesudahnya memiliki IPK di bawah 2,00 dan atau jumlah tabungan 
sks kurang dari 50% dari total sks yang seharusnya ditempuh 
 
• Peringatan akademik berupa “anjuran untuk tidak melanjutkan studi” dikenakan terhadap 
mahasiswa yang menunjukkan prestasi akademik berikut: 
• Contoh: 
1. Pada akhir semester II 
a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 1,90, dan/atau  
b. Tabungan kredit (huruf mutu D ke atas) di bawah 24 SKS (tabungan SKS kurang dari 50% dari 

total 48 SKS)  
2. Pada akhir semester III 
a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 1,90, dan/atau  
b. Tabungan kredit (huruf mutu D ke atas) di bawah 32 SKS (tabungan SKS kurang dari 50% dari 

total 63 SKS dengan ketentuan semester I dan semester II paket dan semester III  IPK 
dibawah 1,9 jumlah SKS yang boleh diambil 15 SKS) 
 

3. Peringatan Akademik Karena Kelalaian Administratif 
Peringatan akademik dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma, Sarjana, yang melalaikan 
kewajiban administratif (tidak melakukan pendaftaran/ pendaftaran ulang, dsb.) untuk satu 
semester. 
 

SANKSI AKADEMIK 
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C. PEMUTUSAN STUDI 
Dengan ditetapkannya Pemutusan Studi berarti mahasiswa dikeluarkan dari Univesitas 
Padjadjaran karena prestasinya tidak sesuai peraturan yang berlaku, kelalaian administratif, 
dan/atau kelalaian mengikuti kegiatan pembelajaran. 
Laporan kondisi mahasiswa yang harus diberikan peringatan akademik sebagai akibat melakukan 
kelalaian, dilampiri bukti prestasi akademik dan/atau bukti kelalaian 
1. Surat peringatan kepada mahasiswa yang bersangkutan dari Pimpinan Fakultas (Dekan/Wakil 

Dekan I)  
2. Surat Permohonan Pertimbangan atas mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum dari 

Pimpinan Fakultas (Dekan/Wakil Dekan I) kepada Senat Fakultas 
3. Surat Keputusan melanggar/tidak melanggar Hukum atas nama mahasiswa yang 

bersangkutan dari Senat Fakultas 
4. Surat permohonan Pemutusan Studi atas nama mahasiswa yang bersangkutan dari Pimpinan 

Fakultas (Dekan/Wakil Dekan I) kepada Pimpinan Universitas (Rektor/Wakil Rektor I) 
5. Surat Persetujuan/Penolakan Pemutusan Studi mahasiswa yang bersangkutan dari Pimpinan 

Universitas (Rektor/Wakil Rektor I) 
6. Transkrip Akademik yang telah ditempuh oleh mahasiswa yang bersangkutan selama di 

Universitas Padjadjaran, ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas (Dekan/Wakil Dekan I) 
 
1. Pemutusan Studi Pada Program Sarjana 
Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa yang mengalami salah satu kondisi di bawah ini: 
a. 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. 

b. 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. 

c. 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: 
a. Tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada semester I dan/atau  semester II tanpa 

alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, baik mengisi maupun tidak mengisi KRS; 
b. Tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar) dua semester berturut-turut 

atau secara terpisah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan; dan/atau; 
c. 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. 

 
D. 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 
 



a. 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 kegiatan belajar-mengajar maupun sama sekali tidak 
mengisi KRS, tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dianggap mengundurkan diri dan dikenai 
sanksi pemutusan studi. 
 
b. 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: 

 Diberi peringatan keras secara tertulis oleh Pembantu Dekan I agar tidak mengulangi lagi; 

 Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian 
studinya; 

 Apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada semester berikutnya maupun pada semester 
lain, mahasiswa dikenai sanksi pemutusan studi. 

 
c. Mengundurkan Diri Sesudah Masa Perubahan KRS 

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: 

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

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

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

 Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian 
studinya; 

 Apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada semester berikutnya maupun pada semester 
lain, mahasiswa dikenai sanksi pemutusan studi. 

 
E. 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: 
 
a. 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. 
 
b. 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. 
 
c. 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. 
 
 
 



d. 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. 

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. 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

Fikom Unpad memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung  pendidikan. Penggunaannya 
diatur berdasarkan kebijakan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, yang digunakan 
bersama oleh semua program studi yang ada. Sarana dan prasarana yang dimaksud, yaitu: 
 

5.1 PRASARANA PENDIDIKAN 

 
A. Ruang Kuliah 

Penyelenggaraan pendidikan, dalam hal ini proses pembelajaran di Fakultas Ilmu 
Komunikasi Universitas Padjadjaran dilaksanakan di 44 ruang perkuliahan, yang luasnya 
mencapai 4.358,35 m2. 
 

B. Perpustakaan 
Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran menyediakan: ruang 
koleksi, ruang pengolahan, ruang diskusi dosen, ruang baca, dan ruang komputer. 
 

C. Laboratorium 
Terdapat delapan laboratorium sebagai pendukung mata kuliah berpraktikum, penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat. Laboratorium-laboratorium tersebut adalah sebagai 
berikut:  

 Laboratorium Televisi  

 Laboratorium Radio & Audio Processing 

 Laboratorium Fotografi 

 Laboratorium Grafika 

 Laboratorium Computer Mediated Communication (CMC) 

 Laboratorium Pengelolaan Informasi 

 Laboratorium Humas dan Protokoler 

 Laboratorium Media dan Newsroom 
 

D. Ruang Perkantoran 
Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad memiliki 88 ruangan kantor dengan luas 3.254m2, yang 
terdiri dari : ruang dekanat, ruang departemen, ruang program studi, ruang pusat studi, 
ruang dosen, ruang administrasi fakultas, dan ruang pertemuan. 
  

E. Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan 
Untuk memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan disediakan gedung Student Center.  Di gedung 
ini terdapat ruang BEM, HIMA dan UKM.  
 

F. Fasilitas Umum Penunjang Pendidikan 
Fasilitas penunjang antara lain : Masjid Al-Wushul, mushola, auditorium, amphitheatre, 
aula, sarana parkir, sarana olahraga (lapangan bulutangkis, lapangan futsal, lapangan bola 
basket dan bola volley, papan panjat/climbing wall), gazebo, kantin, dan toilet. 

 
 
 

SARANA DAN PRASARANA 

BAB V 



5.2 SARANA PENDIDIKAN 

 
A. Fasilitas Pembelajaran 

Proses pembelajaran ditunjang fasilitas, antara lain : kursi kuliah, LCD projector, wireless 
speaker, komputer, alat peraga, akses wifi, AC, dan sebagainya.  

 
B. Perpustakaan 

Perpustakaan Fikom UNPAD memiliki sumber informasi dan bahan referensi, berupa buku, 
jurnal ilmiah, surat kabar, dan majalah termasuk dalam format digital. Selain itu dilengkapi 
sistem keamanan berteknologi tinggi seperti pemindai barcode RFID (Radio Frequency). 
 

C. Laboratorium Televisi 
Laboratorium Televisi memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut: 

 Studio, yang terdiri dari studio produksi dan studio green screen 

 Ruang kontrol  

 Ruang editing  

 Ruang penyimpanan alat  

 Backdrop setting dan property 
Sarana Laboratorium Televisi menyediakan peralatan yang dibutuhkan untuk penyiaran 
televisi dengan lengkap yang terdiri dari: 

 Kamera (HDV Camcoder, HD Handycam, DV Camcoder) 

 Video Mixer/Switcher 4 channel  

 Monitor preview 

 Audio Mixer/Switcher 12 channel 

 Mic wireless dan Clip on wireless 

 Komputer edit 

 Lighting (Kinoflo, Redhead, Blonde)  

 DV recorder 
Laboratorium Televisi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh 
kemampuan praktis sebagai berikut: 
1. Dalam pelayanan bagi mata kuliah berpraktikum, Laboratorium Televisi memberikan 

kemampuan bagi mahasiswa sebagai berikut: 

 Menguasai teknik penggunaan kamera Video  

 Menguasai teknik penggunaan Video Mixer/Switcher yang terhubung dengan 
multicam dan VTR 

 Menguasai teknik penggunaan Audio Mixer/Switcher yang terhubung dengan Mic 
wireless dan Clip on wireless 

 Menguasai teknik tata cahaya studio TV 

 Menguasai teknik presenting (news, talkshow, entertaintment) 

 Menguasai teknik live production 

 Menguasai teknik editing off line dan editing on line 

 Menguasai teknik tata dekorasi dan setting studio 
2. Dalam pelibatan mahasiswa sebagai instruktur/asisten Laboratorium Televisi 

memberikan kesempatan bagi mahasiswa sebagai berikut: 

 Melakukan pendampingan mata kuliah berpraktikum 

 Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan prodi, fakultas, dan universitas untuk 
dokumentasi dalam bentuk audio visual  

 Melakukan produksi program dalam bentuk audio visual 

 Mendapatkan pelatihan/seminar/workshop dalam bidang multimedia dan audio 
visual 

 



D. Laboratorium Radio 
Laboratorium Radio Fikom UNPAD berfungsi menunjang pencapaian hasil pembelajaran 
terkait kompetensi pengelolaan dan produksi program radio siaran dan materi audio.  
Terdapat  2 (dua) macam jenis layanan, yaitu: 
1. Layanan Akademik 

Layanan akademik berhubungan dengan kegiatan layanan dan pendampingan 
praktikum mata kuliah yang relevan baik bagi mahasiswa jenjang Diploma, Sarjana dan 
Pascasarjana. Berikut beberapa mata kuliah yang melaksanakan praktikum di  
Laboratorium Radio Fikom UNPAD: 

a) Sound Engineering 
b) Announcing and Presenting 
c) Teknik Penyajian Siaran Informasi dan Musik 
d) Produksi Berita Radio dan TV 
e) Produksi Jurnalistik Radio 
f) Manajemen Produksi Radio Siaran 
g) Produksi Media  
h) Programming Radio Siaran 
i) Uji Kompetensi jenjang Diploma 
j) Dokumentasi Budaya  
k) Dsb. 

Jenis layanan akademik  juga mencakup pendampingan penelitian dosen dan 
mahasiswa terkait media radio siaran dan pesan audio. 

2. Layanan lainnya 
Fasilitas yang terdapat di Laboratorium Radio Fikom UNPAD dapat digunakan untuk 
menunjang kegiatan di luar akademik seperti: 

b) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dilaksanakan oleh dosen 
maupun mahasiswa.  

c) Kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa (UKM/Unit Kegiatan Mahasiswa) 
d) Penyenggaraan siaran radio kampus Fikom FUN RADIO 107,8 FM  (radio 

komunitas Jatinangor  yang disiarkan secara teresterial, streaming, dan 
audioland)  

e) Pelatihan keterampilan praktis radio dan segala yang berhubungan dengan 
materi audio seperti 

 sound engineering 

 announcing 

 audio software 

 audio podcast 

 radio online  

 studio and field recording 

 Live mixing 

 dsb. 
Fasilitas Ruangan dan Studio 
Laboratorium Radio berada di Lantai 2 Gedung Pascasarjana Kampus Fikom UNPAD 
Jatinangor.  Ruangan lab terdiri dari 4 unit studio radio dan produksi audio, 1 ruang 
kelas, 10 unit mock up studio radio dan produksi audio,  ruang pengelola, dan ruang 
administrasi.  Selain itu, di Lantai 4 gedung yang sama, terdapat  ruang studio radio 
komuitas Fun Radio 107,8 FM.  Siaran radio yang dikelola mahasiswa Fikom UNPAD ini 
didistribusikan lewat frekuensi 107,8 FM, speaker audioland di seputar Kampus Fikom 
UNPAD, dan streaming online di  www.funradio1078.com  

  Fasilitas Alat: 
a) Audio Console (Mixer) 32/16 channel 
b) Audio Console (Mixer) 8 channel 



c) Microphone SHURE KSM42 dan Behringer B2 Pro 
d) Headphone Behringer HPS 5000 
e) Speaker Monitor Behringer Truth B2092A 
f) Amplifier Behringer Reference A500 
g) Compressor  Behringer MDX 2600 
h) Equalizer Behringer DEQ 1024 
i) Desktop dan Laptop 
j) Field recorder SONY 
k) Projector 
l) dll. 

 
E. Laboratorium Fotografi 

Ruang 
Dalam menjalankan fungsinya sebagai laboratorium pelayanan sarana penunjang 
pendidikan mata kuliah berpraktikum, Laboratorium Fotografi Fakultas Ilmu Komunikasi 
Universitas Padjadjaran memiliki empat ruangan dengan fungsinya masing-masing, yaitu: 

1) Ruang Studio Fotografi 
2) Ruang Olah Digital (editing) dan Produksi Cetak Fotografi Digital 
3) Ruang Olah Analog (darkroom) dan Produksi Cetak Fotografi Analog 
4) Ruang Kelas Kecil untuk 20 orang 
5) Ruang Kepala Laboratorium dan Administrasi Laboratorium 
6) Area display karya 

Untuk menunjang akses informasi, ruangan-ruangan di atas sudah dilengkapi dengan 
fasilitas free Wi-Fi. 
Alat-alat 
Untuk menunjang pelaksanaan praktik mata kuliah berpraktikum, Laboratorium Fotografi 
dilengkapi dengan alat-alat sebagai berikut:  

1) Kamera dan lensa digital standar pemula 
2) Kamera dan lensa digital standar professional 
3) Studio Lighting dengan spesifikasi menengah dan profesional untuk indoor dan 

outdoor 
4) Dry box 
5) Electronic background system 
6) Table Top (meja foto produk) 
7) Komputer dan portable laptop dengan spesifikasi grafis 
8) Printer Laser Color A3 dan A4 
9) Scanner (bisa digunakan untuk memindai negatif film) 
10) LCD Projector 
11) Rak penyimpanan peralatan 
12) Panel Dispay Pameran 

Prosedur penggunaan fasilitas laboratorium 
Dalam melaksanakan fungsi pelayanan laboratorium, baik sebagai penunjang pelayanan 
pembelajaran maupun perkantoran, penggunaan yang berkaitan dengan sarana dan 
prasarana laboratorium fotografi dilengkapi dengan sebuah sistem pedoman baku, yang 
disusun dan buat dengan tujuan terlaksananya proses belajar mengajar yang baik bagi 
seluruh civitas academica Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Selain itu, 
pelayanan terkait bidang fotografi, juga diberikan kepada perseorangan dan umum, dengan 
tujuan untuk meningkatkan kualitas, baik dari sisi proses maupun hasil (output) dalam 
bidang fotografi. 
Semua fasilitas yang dimiliki Laboratorium Fotografi Fakultas Ilmu Komunikasi, ditujukan 
untuk menunjang peningkatan kemampuan seluruh civitas academica, khususnya di 
lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi, umumnya Universitas Padjadjaran, baik mahasiswa, 



dosen, tenaga kependidikan, dan umum dalam hal kemampuan (softskill) fotografi, baik 
sebagai bagian pembelajaran mata kuliah (praktikum) maupun kemampuan perseorangan 
(pengembangan profesi). Kemampuan (softskill) praktis yang ingin dicapai antara lain:  

1) Proses kamar gelap (darkroom process) 
2) Fotografi produk (still photography),  
3) Fotografi model dan busana (fashion photography),  
4) Fotografi makanan (food photography),  
5) Fotografi perjalanan wisata (travel photography),  
6) Fotografi berita (journalist photography),  
7) Street photography,  
8) photo story,  
9) Commercial & non commercial photography  
10) Kamera lubang jarum (pinhole photography)  
11) Olah digital (digital imaging) fotografi 
12) Kemampuan dalam hal kewirausahaan (entrepreneurship) fotografi  
13) Serta beberapa kemampuan fotografi lainnya, baik untuk fotografi dalam 

ruangan/studio (indoor) maupun di luar ruangan/di luar studio (outdoor). 
14) Lain-lain 

Dalam hal aktivitas laboratorium, selain menjalankan fungsi pelayanan akademis dan 
perkantoran (Tridharma Perguruan Tinggi), Laboratorim Fotografi juga mengembangkan 
hubungan (jejaring) dengan berbagai pihak dalam bentuk kerjasama kegiatan, seperti menerima 
kunjungan dari berbagai perguruan tinggi serta komunitas fotografi yang ada di Indonesia, 
pameran fotografi, seminar dan workshop fotografi, serta penjajagan dalam hal penelitian 
(research). 
 
F. Laboratorium Grafika 

Laboratorium ini memiliki 3 ruangan utama yang terdiri dari : 

 Ruang kelas desain grafis yang dilengkapi dengan 40 unit komputer desain grafis 
kelas menengah untuk mahasiswa dan sebuah komputer desain grafis kelas 
profesional untuk dosen dan atau instruktur praktikum. Selain itu, ruang ini juga 
memiliki fasilitas berupa 40 unit graphic tablet yang bias digunakan oleh mahasiswa 
peserta praktikum untuk digital hand drawing.  

 Ruang kelas desain grafis ini digunakan oleh semua program studi yang yang memiliki 
mata kuliah berkebutuhan desain grafis. Dosen pengampu mata kuliah dalam 
praktikum didampingi oleh beberapa instruktur praktikum dan laboran grafis. 
Fasilitas ini memungkinkan mahasiswa untuk belajar tentang dasar software desain 
grafis dan pengaplikasiannya dalam berbagai media komunikasi grafis.  

 Ruang produksi yang disediakan untuk memberikan pengalaman produksi media 
komunikasi visual diperkenalkan dengan aspek teknis printing dengan perbagai 
fasilatas cetak pada ruangan ini. 

Ruang produksi dilengkapi dengan berbagai macam printer yang terdiri dari :  

 Printer outdoor dengan teknologi tinta solvent yang mampu memproduksi media 
luar ruang seperti spanduk, baliho, banner. 

 Printer plotter ukuran A0 yang mampu mencetak media komunikasi visual dengan 
kualitas tinggi. 

 Printer laser ukuran A3 yang mampu mencetak berbagai media cetak seperti 
majalah, newsletter, pamflet dan poster. 

 Selain printer-printer tersebut, ruang produksi juga dilengkapi dengan mesin potong 
kertas otomatis, mesin seaming, mesin printing kaos, printer mug, printer card 
hingga mesin laminasi.  

 



Ruang pengelola dan kaukus pemerhati komunikasi grafis adalah fasilitas yang 
mendukung pengelolaan laboratorium dan untuk menunjang aktivitas Tridharma 
Perguruan Tinggi mahasiswa dan dosen dalam bidang komunikasi grafis. 
Laboratorium Grafika memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh 
kemampuan praktis sebagai berikut : 

1) Mampu merencana/mendesain media komunikasi visual/grafis dengan berbagai 
teknik baik manual maupun teknik komputer  

2) Mampu memproduksi media komunikasi visual/grafis dalam berbagai bentuk 
seperti poster, brochure, majalah, surat kabar dan lain-lain dengan teknologi digital 
printing. 

 
G. Laboratorium Computer Mediated Communication (CMC) 

Fasilitas yang dimiliki oleh Labolatorium CMC mencakup 45 unit komputer dengan berbagai 
aplikasi/ software yang terhubung dengan internet, 1 buah  server, 1 buah camera dan 
video microphone connector,  1 buah microphone jack mono, 3 printer, 1 projector dan 2 
unit AC. 
Laboratorium CMC berupaya untuk dapat menjadi pendukung dalam berbagai kegiatan (1) 
Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang teknologi informasi dan komunikasi  yang dilakukan 
oleh civitas academica Fikom Unpad ataupun civitas academica Unpad pada umumnya ; (2)  
Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komunikasi bermedia komputer 
atau human-computer interaction (HCI) dan literasi digital ; (3) Meningkatkan kontribusi dan 
kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan produk hasil inovasi dan kreasi 
bidang CMC/HCI dan literasi digital. 
Program kerja Laboratorium CMC mencakup: 

1) Memfasilitasi kegiatan praktikum beberapa mata kuliah yang memerlukan fasilitas 
praktikum berupa komputer dengan berbagai aplikasi dan internet. 

2) Menjadi laboratorium produksi media pembelajaran interaktif (multimedia). 
3) Menyediakan akses e-learning. 
4) Memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi civitas 

academica Fikom Unpad yang memerlukan fasilitas komputer dengan berbagai 
aplikasi/ software dan internet. 

5) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh civitas academica 
Fikom Unpad yang memerlukan Laboratorium CMC. 

6) Mengadakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan CMC/HCI dan literasi 
digital. 

Adapun kemampuan praktis yang diperoleh mahasiswa dari matakuliah berpraktikum di 
Laboratorium CMC, antara lain: 

1) Menguasai software administrasi perkantoran 
2) Menguasai software dunia bisnis  
3) Mampu merancang situs web baik situs pribadi maupun komersial 
4) Menguasai software yang digunakan di dunia periklanan dan penyiaran, seperti 

Coreldra 
5) Adobe Photoshop, Adobe Audition, Cool Edit Pro dan sebagainya 
6) Menguasai software perancangan multimedia seperti Macromedia Flash, Dream 

Weaver dan sebagainya. 
7) Menguasai software editing video dan televisi seperti Adobe Premier, Ulead, 

Pinnacle dan sebagainya. 
8) Menguasai teori dan praktik temu kembali informasi melalui internet. 
9) Menguasai software untuk  merancang database. 

10) Menguasai aplikasi untuk teleconference ataupun webinar (seminar melalui web). 
11) Menguasai software untuk membuat infografis. 
12) Menguasai aplikasi e-learning. 



 
 
H. Laboratorium Pengelolaan Informasi 

Laboratorium Pengelolaan Informasi mendukung kegiatan praktikum mata kuliah 
(klasifikasi, katalogisasi, dan preservasi bahan pustaka), menyediakan fasilitas untuk 
penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, dan program 
digitalisasi koleksi perpustakaan.  
Sarana dan Fasilitas  

1) Ruang Praktik/Workshop  
2) Komputer editing untuk alih media dan digitalisasi  
3) Konverter negatif - foto dan foto 
4) Mesin Scanner ukuran A4, F4 dan A3  
5)  Mesin Printer Inkjet + Fotokopi + Scanner ukuran F4 
6) Komputer Kerja (Desktop) sebanyak 7 unit + UPS 

Pedoman Praktikum  
1) Pedoman Klasifikasi DDC dan UDC 
2) Kamus Bahasa Inggris 
3) AACR 2 sebanyak 4 paket 
4) Thesaurus 
5) Tajuk Subjek, tajuk nama pengarang, tajuk geografi, dan tajuk Islam  

Software, terdiri dari: 
1) Soundforge (Sound Editing) 
2) Edius (Video Editing) 
3) DDC versi CD-ROM for windows (burned CD-ROM) 
4) SLIMS (Installed) 
5) e-DDC (Installed) 

 
I. Laboratorium Media dan Newsroom  

Laboratorium Media dan Newsroom Fikom UNPAD berfungsi menunjang pencapaian hasil 
pembelajaran terkait kompetensi pengelolaan dan produksi media cetak dan daring.  
Terdapat  2 (dua) macam jenis layanan, yaitu: 

1) Layanan Akademik 
Layanan akademik berhubungan dengan kegiatan layanan dan pendampingan 
praktikum mata kuliah yang relevan baik bagi mahasiswa jenjang Diploma, Sarjana 
dan Pascasarjana. Berikut beberapa mata kuliah yang melaksanakan praktikum di  
Lab Media dan Newsroom Fikom UNPAD: 

a) Penulisan Berita Media Massa Cetak 
b) Penulisan Berita Khas Media Massa Cetak 
c) Penulisan Berita Mendalam 
d) Penulisan Artikel dan Tajuk Rencana 
e) Produksi Jurnalisme Cetak 
f) Reka Bentuk Media 
g) Reportase 
h) Perkembangan Media Baru 
i) Produksi Media  
j) Dll. 

Jenis layanan akademik  juga mencakup pendampingan penelitian dosen dan 
mahasiswa terkait media dan newsroom.  

 
 
 
 



2) Layanan lainnya 
Fasilitas yang terdapat di Laboratorium Media dan Newsroom Fikom UNPAD dapat 
digunakan untuk menunjang kegiatan di luar akademik seperti: 

b) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dilaksanakan oleh 
dosen maupun mahasiswa.  

c) Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa (UKM/Unit Kegiatan Mahasiswa) 
d) Penyenggaraan produksi media daring Unpad  
e) Pelatihan keterampilan praktis media cetak dan daring seperti: 

 penulisan berita 

 infografis  

 desain majalah 

 bahasa jurnalistik 

 dsb. 
 Fasilitas Ruangan 

Laboratorium Media dan Newsroom  berada di Lantai 4 Gedung Pascasarjana Kampus Fikom 
UNPAD Jatinangor.  Lab Media dan Newsroom terdiri dari 1 ruang kelas dengan desain 
seperti ruang redaksi media yang dilengkapi dengan 34 komputer, TV, dan proyektor. Lab 
Media dan Newsroom juga memiliki 1 ruang rapat redaksi yang dilengkapi 4 komputer, dan 
ruang pengelola.  
Fasilitas Alat 
Lab Media dan Newsroom memiliki alat-alat yang mendukung pelayanan pada civitas 
academica seperti: 

1) 38 komputer 
2) 26 Headphone JTC  
3) 3 Laptop Mac 
4) 3 Projector 
5) 3 kamera DSRL dan lensa 
6) 3 tripod 
7) 2 H4N 
8) 1 H6 
9) 1 mixer 
10) dll 

 
 
J. Laboratorium Humas 

Laboratorium Hubungan Masyarakat adalah lab yang memberikan pelayanan dukungan 
terhadap mata kuliah yang berhubungan dengan ranah kajian Hubungan Masyarakat (Public 
Relations/PR), lebih spesifiknya untuk aktifitas pengelolaan acara (event organizer), press 
conference, keprotokoleran dan hospitality, serta kompetisi-kompetisi mahasiswa di bidang 
PR.  
Kepala Lab Humas juga bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi Humas institusi, 
khususnya dalam konteks membina hubungan dengan institusi luar, terutama media massa. 
Hal ini sehubungan dengan kewajiban institusi pemerintah untuk menjalankan asa 
keterbukaan informasi. Kepala Lab Humas juga menjalankan fungsi sebagai penanggung 
jawab pengelolaan konten website http://fikom.unpad.ac.id/ akun media sosial facebook 
institusi, akun media sosial twitter, dan instagram. 
Fasilitas yang dimiliki oleh Laboratorium Humas adalah ruang pertemuan yang dilengkapi 
sejumlah perangkat komputer multimedia, ruang front office/information center di lobby 
gedung dekanat Fikom Unpad,  serta sejumlah media daring yang dikelola oleh Lab Humas 
yang dikelola dengan bantuan sejumlah mahasiswa. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.1 RISET 

 
Penelitian merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh para tenaga pendidik di Program Studi 
Manajemen Komunikasi 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.  
Dalam pelaksanaanya, semua penelitian tersebut melabaitkan sejumlah mahasiswa. Pelibatan 
mahasiswa dalam penelitian, sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam meningkatkan 
kemampuannya untuk melakukan kegiatan penelitian, sehingga ketika mahasiswa melakukan 
kegiatan penelitian untuk skripsi, mahasiswa tersebut telah terlatih 
Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para dosen di Program Studi Manajemen 
KomunikasiFikom Unpad, antara lain: 
 

Tahun Judul Penelitian 
Sumber dan 
Jenis Dana 

-1 -2 -3 

2013 Keefektifan Komunikasi dalam Proses Belajar dan 
Pembelajaran pada Program D3 PAKT Fikom Unpad 

DIPA UNPAD 

2013 Pemetaan Kualitas Layanan Administrasi Akedemik 
Departemen Manajemen Komunikasi kepada Mahasiswa 

DIPA UNPAD 

2013 
Pemetaan Riset Disertasi di Program Doktor Ilmu Komunikasi 

DIPA UNPAD 

2013 Pemetaan Riset Unggulan Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi 
di Indonesia 

DIPA UNPAD 

2013 
Survey Kepuasan Mahasiswa terhadap PBM di Fikom Unpad 

DIPA UNPAD 

2013 Studi tentang Pemanfaatan TPBK sebagai Sarana Konsultasi 
Permasalahan Mahasiswa 

DIPA UNPAD 

2013 Hubungan Antara Kepuasan Atas Iklim Komunikasi dengan 
Peningkatan Kinerja Dosen dan Karyawan 

DIPA UNPAD 

2013 
Efektifitas Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Fikom Unpad 

DIPA UNPAD 

2013 Realitas Politik Indonesia pada pengguna Twitter DIPA UNPAD 

2013 
Alur Pesan Kampanye Gerakan Cikapundung Bersih dalam 
Meningkatkan Kesadaran Kebersihan Lingkungan 

DIPA UNPAD 
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2013 
Pemetaan Peran Anak sebagai Influencer dalam Pengambilan 
Keputusan Belanja Segmen Rumah Tangga di Minimarket. 

DIPA UNPAD 

2013 
Pemetaan Kebutuhan Warga Jawa Barat terhadap Informasi 
Bidang Kesehatan untuk Peningkatan Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) 

DIKTI - PUPT 

2013 
Studi Pola Pencarian Informasi Warga Jawa Barat dalam 
Menerima Bantuan Sosial 

DIKTI - PUPT 

2013 
Pengelolaan Media Kampanye pada Pilkada Kabupaten/Kota 
di Jawa Barat 

DIKTI - PUPT 

2013 Penggunaan Internet dan Model Literasi Media untuk anak-
anak Sekolah Dasar di Wilayah Jawa Barat 

DIKTI - PUPT 

2013 
Pengaruh Komunikasi Integrasi Multi Sektor terhadap 
Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Pedesaan 

DIKTI - PUPT 

2013 
Faktor-faktor Karakteristik dan Peranan Kyai Dalam Sosialisasi 
PHBS 

P4D 

2013 
(Studi Kasus pada Program Pembangunan Lingkungan Hidup 
yang Dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bandung di Kawasan 
Bantaran Sungai Cikapundung) 

HIKOM 

2013 
Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik 
(Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi 
Publik di Pemerintahan Kota Bandung Kepada Warga Kota) 

HIKOM 

2013 Penyusunan strategi komunikasi 
PT TELKOM 

TBK 

2013 Riset Audit dan Strategi Komunikasi  
PUSLIBANG 
KEMEN PU 

2013 
Culture Shock and Traumatic Handling Indonesian Women 
Migrant Workers Abroad 

DIKTI - SAME 

2014 
Pemetaan Kebutuhan Warga Jawa Barat terhadap Informasi 
Bidang Kesehatan untuk Peningkatan Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) 

DIKTI - PUPT 

2014 
Studi Pola Pencarian Informasi Warga Jawa Barat dalam 
Menerima Bantuan Sosial 

DIKTI - PUPT 

2014 
Pengelolaan Media Kampanye pada Pilkada Kabupaten/Kota 
di Jawa Barat 

DIKTI - PUPT 

2013 Penggunaan Internet dan Model Literasi Media untuk anak-
anak Sekolah Dasar di Wilayah Jawa Barat 

DIKTI - PUPT 

2014 
Pengaruh Komunikasi Integrasi Multi Sektor terhadap 
Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Pedesaan 

DIKTI - PUPT 

2014 
Perilaku Pencarian Informasi Melalui Media tentang 
"Pemilihan Presiden Indonesia 2014" 

DIPA UNPAD 



2014 
Hubungan Kredibilitas Petugas Kesehatan terhadap Sikap 
Positif Kader Posyandu dalam Upaya Surveilans Kesehatan Ibu 
dan Anak di Kabupaten Subang 

DIPA UNPAD 

2014 
Pola Komunikasi Keluarga Buruh Migran Perempuan di 
Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu 

DIPA UNPAD 

2014 

Sosialisasi Sanitasi Diri dan Lingkungan di Pesantren Salafi 
Melalui Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dalam 
Membentuk Sikap Santri terhadap PHBS di Jampang Tengah 
Kabupaten Sukabumi 

DIPA UNPAD 

2014 
Keefektifan Implementasi Kebijakan Dilarang Merokok di 
Lingkungan Kampus 

DIPA UNPAD 

2014 
Pengembangan Media Konsultasi Online dalam Upaya 
Penanganan Masalah Remaja di Kota Bandung 

DIPA UNPAD 

2014 
Pola Komunikasi Kesehatan pada Rumah Tangga Sangat 
Miskin (RTSM) Peserta Program Keluarga Harapan di 
Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat 

DIPA UNPAD 

2014 
Pengembangan Model Komunikasi Kesehatan Petugas 
Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam Upaya Penurunan 
Angka Kelahiran di Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat 

DIPA UNPAD 

2014 
Privasi dalam Penggunaan Situs Media Sosial Path pada 
Masyarakat Urban 

DIPA UNPAD 

2014 
Sikap Masyarakat Kota Bandung Terhadap Layanan Aspirasi 
dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) 

DIPA UNPAD 

2014 
Evaluasi Model Komunikasi Bidan Desa sebagai Ujung Tombak 
Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu Bersalin di Kabupaten 
Sukabumi Provinsi Jawa Barat 

DIPA UNPAD 

2014 Audit Komunikasi Internal PT Telkom 
PT TELKOM 

TBK 

2014 Visiting Researcher Fikom Unpad dan Paris II SUMBER LAIN 

2014 
Developing Media Literacy Model for Children with Sociaal 
and Cutural  Approach 

SUMBER LAIN 

2014 
The Formation of Ever Lasting Friends Community as Popular 
Culture Impact in Indonesia 

SUMBER LAIN 

2014 Peta Usaha Industri Penyiaran di Indonesia KOMINFO 

2015 
Strategi Komunikasi Penerapan Kebijakan Keterbukaan 
Informasi Publik untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat 
dalam Pembangunan 

DIKTI - PUPT 

2015 Pengembangan Media Anti Korupsi bagi Generasi Muda DIKTI - PUPT 

2015 
Pengembangan Model Komunikasi Kesehatan pada program 
revitalisasi posyandu di Indonesia tahap 1 

DIKTI - PUPT 

2015 
Model Pengelolaan Media dalam Implementasi Kebijakan 
Penghapusan Perdagangan Orang (Human Trafficking) di 
Provinsi Jawa Barat 

DIKTI - PUPT 



2015 
Model Komunikasi dalam Pembelajaran Literasi Media pada 
Kelompok Strategis (Studi pada Kalangan Sekolah Menengah 
Pertama di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung) 

DIPA UNPAD 

2015 
Model Sosialisasi Pemanfaatan Media Konsultasi Online 
dalam Upaya Penanganan Masalah Remaja di Jawa Barat 

DIPA UNPAD 

2015 
Analisis Perubahan Pola Komunikasi Siswa Sekolah Menengah 
Atas (SMA) Pengguna Sosial Media di Kota Cimahi Propinsi 
Jawa Barat 

DIPA UNPAD 

2015 

Pengembangan Model Komunikasi Kelompok Fasilitator 
Kelurahan Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Program 
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi Propinsi 
Jawa Barat 

DIPA UNPAD 

2015 
Analisis Dampak Pemberitaan Konflik KPK dengan Polri 
Terhadap Kepercayaan Warga pada Pemerintahan Joko 
Widodo dan Jusuf Kalla dalam Pemberantasan Korupsi 

DIPA UNPAD 

2015 
Model Pengembangan Komunikasi Kesehatan pada Rumah 
Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kabupaten Sumedang Jawa 
Barat 

DIPA UNPAD 

2015 
Perbincangan Mengenai Hukuman Mati Terkait Kasus Bali 
Nine dan Mary Jane dalam Situs Jejaring Sosial Twitter 

DIPA UNPAD 

2015 
Komunikasi Kesehatan pada Program Revitalisasi Posyandu di 
Kabupaten Bandung 

DIPA UNPAD 

2015 
Studi Pengembangan Model Penelitian Komunikasi Pada 
Program Doktoral di Fikom Unpad (Meta Riset Terhadap 
Tradisi Penelitian Komunikasi Program Doktoral di Unpad) 

DIPA UNPAD 

2015 
Pemberitaan Jokowi di Media Massa Cetak Sebelum dan 
Sesudah Menjadi Presiden Indonesia Periode 2014-2019 

DIPA UNPAD 

2015 Penyusunan strategi komunikasi PT Telkom Tbk 

2015 
Representation of Cosmopolitan Moslem Women in Noor 
Magazine: an Acculturation Process throuh Media in 
Indonesia 

SUMBER LAIN 

2015 
Female Journalist in Conflict Area: Resistance to the 
Marginalization of Women in Media 

SUMBER LAIN 

2015 People Smugling Australia melalui Jalur Indonesia 
MONASH 

UNIVERSITY 

2015 Peta Usaha Industri Penyiaran di Indonesia KOMINFO 

2015 
Pengembangan Komunikasi Kesehatan Berbasis Masyarakat di 
Indonesia 

ALG 

2015 
Strategi Komunikasi dan Media Lingkungan Hijau dan Sehat di 
Jawa Barat 

ALG 

2015 Internet & Public Spheres DAAD 

2015 Media and Minorities in Indonesia DAAD 



2015 Indonesian subcultures – expressing social positions DAAD 

2015 
Transformation of media system & communication cultures in 
Indonesia, from authoritarian military regime to democracy 
and civil supremacy 

DAAD 

 
Sesuai dengan tuntutan berkenaan dengan aktivitas dosen, beberapa hasil penelitian kemudian 
dibuat paper (tulisan ilmiah) yang dipresentasikan dalam pertemuanilmiah baik di tingkat lokal, 
nasional, atau internasional. Selain itu juga dipublikasikan di beberapa jurnal baik jurnal nasional 
maupun internasional. Beberapa tulisan ilmiah dosen Program Studi Manajemen Komunikasi 
yang sudah dipublikasikan di antaranya: 
 

No. Judul 
Nama-Nama 

Dosen 
Dihasilkan/ 

Dipublikasikan Pada 

Tahun 
Penyajian/ 
Publikasi 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

1 

KAMPANYE PRODUK 
MINUMAN KESEHATAN 
MELALUI GAMES INTERAKTIF 
(Studi Kasus Game Go Sweat 
Go Ion  
Sebagai Media Kampanye 
Pemasaran Produk Pocari 
Sweat)  

Dr. Atwar 
Bajari, M.Si. 

Artikel, dimuat pada 
Jurnal Kajian Komunikasi 
(JKK) 
Vol. 3 No. 2, Juni 2015. 
thescipub.com/journals/
ajas 
The American Journal of 
Applied Sciences 

2015 

2 

The Meaning and Value 
Attachment to Natural 
Symbols by Farmers in a Rural 
Setting: An Ethno-Ecology 
Communication Study of 
Rural Farmers in Swarna 
Dwipe Village of Muara Enim 
Regency in South 

Dr. Atwar 
Bajari, M.Si. 

Artikel, dimuat pada 
International Journal of 
Applied Engineering 
Research (ISSN 0973-
4562 Volume 10, 
Number 16 (2015) pp 
36721-36726 © 
Research India  
Publications}   
http://library.fikom.unpa
d.ac.id/journal/index.ph
p/JKK 

2015 

3 

An Analysis of the efects of 
Therapeutic Communication 
between Nurses and Patients 
in a Hospital: The Case of 
RSUD Prof. DR. W. Z. 
Johannes Kupang  

Dr. Atwar 
Bajari, M.Si. 

Artikel, dimuat pada Life 
Science Journal (ISSN 
1097-8135 (print); ISSN 
2372-613X (online), 
doi:10.7537/j.issn.1097-
8135, Monthly 
Volume 12 – Number 6, 
2015 
http://www.ripublicatio
n.com 

2015 

http://www.ripublication.com/
http://www.ripublication.com/


4 

Perceptions and Behaviors of 
Health Communication on the 
Poor with High and Low HDI 

 

Dr. Atwar 
Bajari, M.Si. 

Artikel dimuat pada 
Research on Humanities  
and Social Sciences 
(IISTE Journal) 
ISSN (Paper)2224-5766 
ISSN (Online)2225-0484 
Vol 4, No 4 (2014) 
http://www.lifesciencesi
te.com    

2014 

5 
Three C’s on Television  and 
Internet 

Dr. Atwar 
Bajari, M.Si. 

Artikel dimuat pada 
GSTF Journal,Singapore 
www.springer.com/glob
alsciencejournals/ 
 

2013 

6 
Women as Commodities 

 
Dr. Atwar 

Bajari, M.Si. 

Artikel dimuat pada 
Research on Humanities  
and Social Sciences 
(IISTE Journal) 
(Online)2225-0484 
Vol 3, No 5 (2013) 
http://www.iiste.org/Jou
rnals/index.php/RHSS/is
sue/view/614 

2013 

7 

Hubungan antara Kredibilitas 
komunikator dengan motivasi 
kader di Kab Bandung 

Dr. Hj. Rd. 
Funny 

Mustikasari 
Elita.,M.Si 

Artikel dimuat pada 
Seminar Nasional ISKI di 

Solo. 
2015 

8 

“Communication Credibility 
health officer toward cadre 
attitude In Subang Districht” 

Dr. Hj. Rd. 
Funny 

Mustikasari 
Elita.,M.Si 

Artikel dimuat pada 
International Conference 

AMIC di Dubai. 
2015 

9 

‘Bakul Gendong’ as a 
Comunication Strategy to 
Reject Construction of a 
Cement Factori in Cerntral 
Java 

Dr. Eni 
Maryani, 

M.Si 

 
Artikel dimuat pada 

International Conference 
of World Public Relation  

Forum 2016 

2016 

10 
Visual Culture dan Public 
Space di Bandung City Parks 

Dr. Eni 
Maryani, 

M.Si 

 
Artikel dimuat pada 

International conference 
of  International Journal 
of Arts and Science (IJAS) 

Boston. 

2016 

11 

Information Seeking Behavior 
Through Media 
About “The 2014 Indonesian 
Presidential Election” 

Dr. Eni 
Maryani, 

M.Si 

 
Artikel dimuat pada 2nd 
International Conference 

on Media, 
Communication and 

Culture (ICMCC)  Penang  

2015 

http://www.springer.com/globalsciencejournals/
http://www.springer.com/globalsciencejournals/
http://www.iiste.org/Journals/index.php/RHSS/issue/view/614
http://www.iiste.org/Journals/index.php/RHSS/issue/view/614
http://www.iiste.org/Journals/index.php/RHSS/issue/view/614


12 

The Citizens Information 
Quality in The Citizen Report 
Program (The Case study on 
Broadcast Content Program 
Information in the Citizen 
Report Program on PRFM) 

Dr. Eni 
Maryani, 

M.Si 

Artikel dimuat pada 2nd 
International Conference 

on Media, 
Communication and 
Culture (ICMCC) Solo 

2015 

13 

Peluang dan tan tangan 
Komunitas ASEAN dalam 
Pandangan Mahasiswa 
Indonesia 

Dr. Eni 
Maryani, 

M.Si 

 
Artikel dimuat pada 

Conference on 
Communication and 

Media StudiesThe 
Citizens  Jakarta 

2015 

14 

Representation of 
Cosmopolitan Muslim Women 
in Noor Magazine :  
An Acculturation Process 
through Media in Indonesia, 
Didanai secara mandiri. 
 

Dr. Eni 
Maryani, 

M.Si 

Artikel dimuat pada 
Konferensi internasional 
: International Journal of 
Arts and Science (IJAS) 

Barcelona. 
2015 

15 

Women Journalists in Conflict 
Areas; Resistance to the 
Marginalization of Women in 
the Media in Jayapura, 
Didanai secara mandiri. 

Dr. Eni 
Maryani, 

M.Si 

Artikel dimuat pada 
International Conference 

of International 
Association of Media 
and Communication 

Research (AMCR), 
Montreal  

2015 

16 
Pencarian Informasi 
Kesehatan Melalui Media 
Digital Di Kalangan Muda 

Dr. Eni 
Maryani, 

M.Si 

Artikel dimuat dalam 
proceeding Simposium 
Nasional Komunikasi 

Kesehatan  Unpad 
Bandung 

2015 

17 
Fanaticism and the formation 
of Hybrid Identity, sebagai 
ketua. Didanai secara mandiri. 

Dr. Eni 
Maryani, 

M.Si 

Artikel dimuat pada 
International Conference 
of  International Journal 
of Arts and Science (IJAS) 

London 

2014 

18 
“Developing media literacy 
model for children with social 
and cultural approach” 

Dr. Eni 
Maryani, 

M.Si 

Artikel dimuat pada 
Online Journal of 

Communication and 
Media Technologies 

(OJCMT) 
Special Issues, October 

2014 

2014 

19 
Overcoming Culture Obstacle 
in Communication through 
Social Media 

Dr. Eni 
Maryani, 

M.Si 

Artikel dimuat pada 
Beyond Asia: 

Communicating Asian 
Culture to the World, 
Fikom Unpad-PACA, 

Bandung. 
 

2014 

http://cmdconf.net/2014/pdf/9.pdf
http://cmdconf.net/2014/pdf/9.pdf
http://cmdconf.net/2014/pdf/9.pdf


20 
Developing media literacy 
model for children with social 
and cultural approach” 

Dr. Eni 
Maryani, 

M.Si 

Artikel dimuat pada 
International Conference 
Communication, Meda , 
Technology and Design 

(ICCMTD). 
Istambul 

2014 

21 
Media Islam di Masyarakat 
Multikultur 

Dr. Eni 
Maryani, 

M.Si 

Artikel dimuat pada 
Jurnal Ilmu Komunikasi 

“Communication” 
Universitas Budiluhur  

Vol 4 No 2 Oktober 2013  
 

2013 

22 

Socio-cultural Implications of 
Internet use  by Elementary 
School Students in West Java, 
Indonesia 

Dr. Eni 
Maryani, 

M.Si 

Artikel dimuat pada 
International Conference 

on Communication & 
Culture in South East 

Asia Region : Evolution, 
Development, and 

Challenges ISKI & UTM, 
Padang  

2013 

23 
Perahu Kertas : Sebuah 
Konvergensi Teknologi dan 
Film 

Dr. Eni 
Maryani, 

M.Si 

Artikel dimuat pada 
Komunikasi Indonesia 

dalam Membangun 
Peradaban Bangsa – 

ASPIKOM, Bali 

2013 

24 
Konstruksi Identitas Melalui 
Media Sosial, 

Dr. Eni 
Maryani, 

M.Si 

Artikel dimuat pada 
Jurnal  Komunikasi 

Audentia, Fikom Unpad 
Bandung 

2013 

25 
The Revolutionary Role of The 
New Media : The Arab Spring 
Experience 

Dr. Eni 
Maryani, 

M.Si 

Artikel dimuatdalam 
Prosiding Simposium 

Kebudayaan Indonesia-
Malaysia (SKIM XIII) 

Jatinangor  

2013 

26 

Information Seeking 
Behaviour Through Media 
About "The 2014 Indonesia 
Presidential Election" 

Agus 
Setiaman, 

S.Sos., M.Si 

Artikel dimuat pada 2nd 
lnternational Conference 

on Media, 
Communication and 

Culture (lCMCC), 
University Sains. 

2015 

27 
Implementasi Kebijakan 
Dilarang Merokok Di 
Lingkungan Kampus 

Agus 
Setiaman, 

S.Sos., M.Si 

Artikel dimuat pada 
Kongres ISKI, Solo. 2015 

28 

Strategi Komunikasi 
Penerapan Kebijakan 
Keterbukaan Informasi Publik 
untuk Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat dalam 
Pembangunan 

Agus 
Setiaman, 

S.Sos., M.Si 

Artikel dimuat pada 
Kongres ISKI, Solo. 

2015 

http://cmdconf.net/2014/pdf/9.pdf
http://cmdconf.net/2014/pdf/9.pdf
http://cmdconf.net/2014/pdf/9.pdf


29 

Media Campaign 
Management in Head of 
Regency/City Election in West 
Java Province 

Dr. Slamet 
Mulyana, 
M.I.Kom 

Artikel dimuat pada 2nd 
lnternational Conference 

on Media, 
Communication and 

Culture (lCMCC) 
University Sains 

Malavsia  Penang 

2015 

30 

Pemetaan Perilaku Pencarian 
lnformasi 
Perempuan Terdiagnosis 
Kanker Payudara di Provinsi 
Jawa Barat 

Dr. Slamet 
Mulyana, 
M.I.Kom 

Artikel dimuat pada 
Simposium Nasional 

Komunikasi kesehatan, 
Bale Sawala dan 
Kampus Fikom 

Unpad Bandung 

2015 

31 

Study Of Information Seeking 
Patern On The People Who 
Receive Social Assistance In 
West Java 

Hj. Kismiyati 
El Karimah, 
Dra., M.Si. 

 
 

Artikel dimuat pada 2nd 
lnternational Conference 

on Media, 
Communication and 

Culture (lCMCC), 
University Sains 

2015 

32 
Social Assistance: Reality That 
Happens to The Poor 

Hj. Kismiyati 
El Karimah, 
Dra., M.Si 

 
 

Artikel dimuat pada 10th 
Biennial Convention of 
the Pacific and Asian 

Communication (PACA)  
Universitas Padjadjaran 

Bandung 

2014 

33 
Media Konsultasi Online 
Sebagai Alternatif Upaya 
Penanganan Masalah Remaja 

Hj. Kismiyati 
El Karimah, 
Dra., M.Si 

 
 

Artikel dimuat pada 
Journal of Library and 
Information Science 2015 

34 
Membangun Inovasi Dalam 
Pemasaran Sosial Program 
Kesehatan 

Dr. Uud 
Wahyudin, 

M.Si. 

Artikel dimuat pada 
Seminar Akademik, 

Fikom Unpad 
Bandung 

2016 

35 
Tantangan Komunikasi 
Pendidikan dan Pendidikan 
Komunikasi Menghadapi MEA 

Dr. Uud 
Wahyudin, 

M.Si. 

Artikel dimuat pada 
Seminar Nasional 

Komunikasi Pendidikan, 
Samarinda, Kaltim 

2016 

36 

Penggunaan SMS sebagai 
Media Informasi dan 
Konsultansi Kesehatan Bagi 
Masyarakat Perdesaan 

Dr. Uud 
Wahyudin, 

M.Si. 

Artikel dimuat pada 
Seminar JMR (Jagongan 

Media Rakyat), 
Yogyakarta. 

2016 

37 

Sosialisasi Sanitasi Diri dan 
Lingkungan di Pesantren Salafi 
Melalui Poskestren Dalam 
Membentuk Sikap Santri 
terhadap Sanitasi 

Dr. Uud 
Wahyudin, 

M.Si. 

 
Artikel dimuat pada 

Jurnal Kajian 
Komunikasi, Vol 3 

Nomor 2 
Th 2015 

2015 

38 
Membangun Komunikasi 
Kesehatan Dalam Tradisi 
Pesantren 

Dr. Uud 
Wahyudin, 

M.Si. 

Artikel dimuat pada 
ACTA DIURNAVol 10 

Nomor 2 Th 2014  
2014 



39 

Student Appreciation towards 
Online Learning Management 
System: A Study in Universitas 
Padjadjaran Indonesia 

Ira Mirawati, 
S.Sos., M.Si 

Artikel dimuat pada 
GSTF Journal on 

Education Singapura, 
2013 

2013 

40 
Realitas Politik Indonesia 
dalam “Kacamata” Pengguna 
Twitter 

Ira Mirawati, 
S.Sos., M.Si 

Artikel dimuat pada 
Jurnal Komunikasi dan 

Informasi Fikom Unpad, 
Bandung 

2013 

41 
Creative problem solving as 
communication approach for 
motivating trainee    

Dr. Anter 
Venus, Drs., 

M.A. 

Artikel dimuat pada 
journal AJBAS, ISSN 199-

18178 
2015 

42 
”Filsafat Komunikasi Orang 
Melayu” 

Dr. Anter 
Venus, Drs., 

M.A. 

Buku dicetak oleh 
Penerbit simbiosa 
rekatama media 

Bandung Oktober 2015 

2015 

43 
Fenomenologi Komunikasi 
perkawinan Wanita Indoensia  
dengan Pria belanda,  

Dr. Anter 
Venus, Drs., 

M.A 

Artikel dimuat oleh 
Jurnal Ilmu Komunikasi 
ISSN 2252-665X, 2013 

2013 

44 
Eksistensi Persatuan Islam 
Dalam Penyebaran Paham 

Keagamaan 

Dr. Iwan 
Koswara, 

M.Si. 

 
Acta Diurna 

10/2. Oktober 2014 
2014 

45 

Pengembangan Model 
Komunikasi PLKB dalam 

menangulangi angka 
kelahiran di Kab. Sukabumi 

Jabar 

Dr. Iwan 
Koswara, 

M.Si. 

Buku “Komunikasi     
Punya Karya”   ISKI 

2015 

46 

Kajian Etnografi Komunikasi 
dalam pengembangan Model 
Komunikasi Terapeutik bagi 

anak-anak Berkebutuhan 
Khusus 

Dr. Iwan 
Koswara, 

M.Si. 

Artikel dimuat dalam 
proceeding Simposium 
Nasional Komunikasi 

Kesehatan Unpad 
Bandung 

2015 
 

47 

The Effect of Multi Sector 
Integration Communication 
on the Empowerment of Poor 
Communities in Rural Areas 

Dr. Asep 
Suryana 

M.Si. 

Artikel dimuat pada 10th 
Biennial Convention of 
the Pacific and Asian 

Communication (PACA) 
Unpad 

Bandung 

2014 

48 

Pengembangan Model 
Komunikasi Kesehatan pada 
Program Revitalisasi Posyandu 
di Provinsi Jawa Barat 2015 

Ilham 
Gemiharto, 
S.Sos, M.Si. 

Artikel dimuat dalam 
proceeding Konferensi 
Nasional Komunikasi, 

Solo 

2015 

49 
Menghindari Psuedo 
Informasi dalam Sistem 
Informasi Kebencanaan 

Ilham 
Gemiharto, 
S.Sos, M.Si. 

Artikel dimuat pada 
Jurnal Komunikatif 
Unversitas Katolik 

Widyamandala, 
Surabaya 

2015 

50 
Teknologi 4G-LTE dan 
Tantangan Konvergensi Media 
di Indonesia 

Ilham 
Gemiharto, 
S.Sos, M.Si. 

Artikel dimuat pada 
Jurnal Kajian Komunikasi 
Fikom Unpad Bandung 

2015 

51 
Reformasi Birokrasi Kabinet 
Jokowi - JK 

Ilham 
Gemiharto, 
S.Sos, M.Si. 

Artikel dimuat dalam 
Jurnal Komunikasi 
Unikom Bandung 

2014 



52 

The Public Appreciation 
towards Campaign Media of 
Regional Election in West 
Java, Indonesia 

Meria 
Octavianti, 

S.Sos., 
M.I.Kom. 

Second International 
Conference on Media, 
Communication, and 
Culture (ICMCC) 

 
 

2015 

53 

Pemetaan Perilaku Pencarian 
Informasi Perempuan 
Terdiagnosis Kanker Payudara 
di Provinsi Jawa Barat 

Meria 
Octavianti, 

S.Sos., 
M.I.Kom. 

Artikel ini dimuat di 
Proceeding Komunikasi 
Kesehatan di Indonesia: 
Prospek, Tantangan dan 

Hambatan 
(ISBN 978-602-70603-4-

0) 

2015 

54 

Alur Pesan Kampanye 
Gerakan Cikapundung Bersih 
dalam Meningkatkan 
Kesadaran Kebersihan 
Lingkungan 

Meria 
Octavianti, 

S.Sos., 
M.I.Kom. 

Artikel ini dimuat di 
Jurnal Komunikasi 

Universitas 
Tarumanagara 

Vol.6, N0.2, Hal 1-96,  
Juli 2014 

(ISSN 2085-1979) 

2014 

55 

Evaluasi Model Komunikasi 
Bidan Desa sebagai ujung 
tombak upaya Penurunan 
Angka Kematian Ibu Bersalin 
di Kab. Sukabumi Provinsi 
Jawa Barat 

Dedi 
Rumawan 
Erlandia, 

S,Sos, M.Si 

Artikel dimuat pada 
Jurnal Kajian Komunikasi 

Fikom Unpad  
Bandung 

2014 

56 
Hubungan Kredibilitas 
Petugas Kesehatan dengan 
Sikap Kader Posyandu 

Dedi 
Rumawan 
Erlandia, 

S,Sos, M.Si 

Artikel dimuat dalam 
proceeding Konferensi 
Nasional Komunikasi, 

Solo 

2015 

 

Selain itu, hasil penelitian beberapa dosen Program Studi Manajmen Komunikasi sudah 
memperoleh sertifikat HaKI, di antaranya: 

 
No. Nama Karya* 

(1)  (2) 

1 Dr. Atwar Bajari, M.Si.  Problematika Atlet Penyandang Cacat (Judul 
Buku) 

2 Dr. Funny Mustikasari Elita, 
M.Si. 

 Komunikasi Kontesktual (Judul Buku) 
 Proses Komunikasi dalam Implementasi 

Knowledge Management di PT.Telkom, Tbk. 
(Disertasi) 

3 Dr. Asep Suryana, M.Si.  Komunikasi dalam Transformasi Budaya 
Perusahaan (disertasi) 

4 Dr. Eni Maryani, M.Si.  Pola Komunikasi Keluarga Perkawinan Antar 
Etnik Sunda-Minangkabau di Kota Bandung 
(Disertasi) 

5 Dr. Antar Venus, MA.Comm.  Pola Komunikasi Keluarga Antar Budaya 
(Buku) 

 



6.2 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 
Kegiatan Tri Dharma terakhir yang dilakukan dosen Program Studi Manajemen Komunikasi 
Fakultas Ilmu Komunikasi adalah pengabdian kepada masyarakat (PKM). Pengabdian kepada 
masyarakat dilakukan dengan beberapa cara mulai dari memberikan pelatihan, membuat 
pekerjaan secara berkala bersama masyarakat, sampai memperjuangkan hak-hak rakyat kepada 
yang bersangkutan. 
Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat, tenaga pendidik berusaha melibatkan mahasiswa 
tingkat akhir untuk ikut terlibat dalam pengabdian sebagai pendamping. Salah satu bentuk 
keterlibatan langsung mahasiswa direalisasikan dalam program KKN-PKM. Mahasiswa berperan 
sebagai penanggungjawab penuh dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 
Mahasiswa memegang peran penuh dalam penyelenggaraan PKM ke desa binaan, salah satunya 
Desa Pangandaran. Mahasiswa mengkoordinir kegiatan PKM mulai dari perijinan lokasi, 
undangan ke masyarakat, serta menentukan bentuk acara yang akan disajikan. 
Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan dosen Program Studi Manajemen 
Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi di antaranya: 
 

Tahun 
Judul Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada 

Masyarakat 
Sumber dan 
Jenis Dana 

-1 -2 -3 

2013 
Pelatihan Public  Speaking bagi Aparatur Pemerintah 
Daerah Otonomi Baru Pangandaran 

DIKTI - PUPT 

2013 
Pelatihan Komunikasi Visual bagi Anggota Karang 
Taruna di Wilayah Daerah Otonomi Baru Pangandaran 

DIKTI - PUPT 

2013 
Pelatihan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan 
bagi  Aparatur Pemerintah di Daerah Otonomi Baru 
Pangandaran 

DIKTI - PUPT 

2013 
Pelatihan Manajemen Komunikasi  bagi Aparatur 
Pemerintah di  Daerah Otonomi Baru Pangandaran 

DIKTI - PUPT 

2013 
Pelatihan Pengelolaan Web Design bagi Aparatur 
Pemerintah di Daerah Otonomi Baru Pangandaran 

DIKTI - PUPT 

2013 
Pelatihan Komunikasi Bisnis dan Kewirausahaan bagi 
Siswa SMU di Daerah Otonomi Baru Pangandaran 

DIKTI - PUPT 

2014 
Pelatihan Komunikasi Keluarga Bagi Kader Penggerak 
PKK di Desa Mertajaya Kecamatan Bojongasih 
Kabupaten Tasikmalaya 

DIPA UNPAD 

2014 
Pelatihan  Cetak Sablon Bagi Anggota Karang Taruna 
Desa Sindangkerta Kecamatan Bojongasih Kab. 
Tasikmalaya 

DIPA UNPAD 

2014 
Pelatihan Optimalisasi Pelayanan Perpustakaan 
Sekolah bBagi Pengelola Perpustakaan SMU  
Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya 

DIPA UNPAD 

2014 
Pelatihan Desain Komunikasi Visual bagi Siswa SMU 
Negeri Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya 

DIPA UNPAD 



2014 
Pelatihan Strategi Dakwah Bagi Para Santri di 
Pesantren Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya 

DIPA UNPAD 

2014 
Pelatihan Keterampilan Pengelolaan Majalah Dinding 
Bagi Siswa SMU  Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya 

DIPA UNPAD 

2014 
Pelatihan Manajemen Organisasi Bagi Anggota Karang 
Taruna Desa Sindangasih Kecamatan Bojongasih 
Kabupaten Tasikmalaya 

DIPA UNPAD 

2014 
Pelatihan Pengelolaan Konflik dalam Organisasi Bagi 
Anggota Karang Taruna Desa Mertajaya Kecamatan 
Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya 

DIPA UNPAD 

2014 
Pelatihan Public Speaking Bagi Para Santri Pondok 
Pesantren Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya 

DIPA UNPAD 

2014 
Pelatihan Kepemimpinan Bagi Anggota Karang Taruna 
di Desa Sindangkerta Kecamatan Bojongasih Kab. 
Tasikmalaya 

DIPA UNPAD 

2014 
Pelatihan Event Organizer Bagi Siswa SMU Bojongasih 
Kabupaten Tasikmalaya 

DIPA UNPAD 

2014 
Pelatihan Public Speaking Bagi Aparatur Pemerintah 
Kabupaten Pangandaran 

DIKTI - PUPT 

2014 
Workshop Pemanfaatan Media Online dalam 
Bimbingan dan Konseling Siswa Bagi Guru BP/BK di 
Kabupaten Pangandaran 

DIKTI - PUPT 

2014 

Training of Trainer (TOT) Pengelolaan Kegiatan 
Komunikasi Pemasaran bagi Aparatur Pemerintah 
sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Kabupaten 
Pangandaran 

DIKTI - PUPT 

2014 

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi 
Masyarakat di Kabupaten Majalengka (Pelatihan 
kewirausahaan dan komunikasi pemasaran bagi 
masyarakat Pangandaran untuk meningkatkan usaha 
ekonomi produktif) 

DIKTI - PUPT 

2014 
Pelatihan Literasi Media untuk Tim Penggerak PKK 
Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat 

DIKTI - PUPT 

2014 
Short Term Training for Arrangemet of Competence-
Based Curriculum 

IDB 

2015 
Pelatihan Pemanfaatan Layanan Konsultasi Online 
untuk Mencari Solusi Permasalahan Bagi Remaja di 
Kabupaten Bandung 

DIPA UNPAD 

2015 
Pelatihan Literasi Media bagi Pelajar SMA di 
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung 

DIPA UNPAD 

2015 

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif bagi 
Masyarakat di Kabupaten Bandung (Pelatihan 
Kewirausahaan bagi Masyarakat Desa Cinunuk 
Kabupaten Bandung untuk Meningkatkan Usaha 
Ekonomi Produktif) 

DIPA UNPAD 

2015 
Pelatihan Keterampilan Layanan Informasi Publik bagi 
Aparatur Pemerintah Kabupaten Pangandaran 

DIPA UNPAD 



2015 

Training of Trainer (ToT) Implementasi Kebijakan 
Keterbukaan Informasi Publik bagi Aparatur 
Pemerintahan di Kecamatan Parigi Kabupaten 
Pangandaran 

DIPA UNPAD 

2015 

Pemanfaatan Event Sebagai Media untuk 
Menyosialisasikan Program-Program Pemerintah 
Daerah Kabupaten Pangandaran (Pelatihan 
Manajemen Event bagi Aparatur Pemerintah 
Kabupaten Pangandaran untuk Meningkatkan 
Efektivitas dalam Menyosialisasikan Program-Program 
bagi Masyarakat) 

DIPA UNPAD 

2015 
Pelatihan Keterampilan Pembuatan dan Pengelolaan 
Majalah Dinding bagi Siswa SMP di Kecamatan 
Cileunyi Kabupaten Bandung 

DIPA UNPAD 

2015 
Pengembangan program studi rumpun komunikasi 
dan perubahan bentuk STIKES menjadi Universitas 

STTIKES 
PERINTIS 
PADANG 

 

6.3 KERJASAMA DENGAN INSTANSI LAIN 

 
Program Studi Manajemen Komunikasi melakukan berbagai upaya melalui kerja sama dengan 
berbagai instansi pendidikan maupun instansi non pendidikan untuk meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan pendidikan. Penjajagan kerjasama dengan Kementerian ESDM, BPKP dan 
Monash University Australia. Kerjasama yang telah dilakukan adalah dengan University of Twente 
the Netherlands melalui kegiatan penyelenggaraan Konferensi Internasional, SKIM melalui 
pengembangan lembaga dan dosen. Kementerian Agama dan Universitas Dr. Moestopo melalui 
pengembangan dan peningkatan kualitas SDM. Beasiswa Kemitraan seperti dari Djarum Beswan, 
dll. Penjajakan dan penjalinan kerjasama baik dalam negeri maupun pihak luar negeri, 
diantaranya kerja sama dengan Australian Business Volunteer, kerja sama Academic Exchange 
dengan Monash University Australia, penjajakan kerja sama akademik dengan Universite Paris II 
Pantheon-Assas. Kerjasama dengan Universitaat Erfurt Jerman dalam penyelenggaraan 
peningkatan kemampuan dosen dan mahasiswa, Kerjasama dengan PACA Korea dalam 
Penyelenggaraan Seminar Internasional, dan Kerjasama dengan UPM Malaysia dalam pertukaran 
mahasiswa. 
Selain itu kerja sama lainnya yang sifatnya non-akademik juga telah terlaksana dengan baik 
diantaranya dengan PT. Telkom Indonesia, BKKBN Jawa Barat, PT. Pegadaian Indonesia, Institut 
Francais Bandung, Pupuk Kaltim, PT. Freeport, Kerjasama degan Kabupaten Pangandaran dari 
tahun 2013-2016, Pelatihan Peningkatan Kualiatas SDM dengan PT Kertas Padalarang, Dinas 
Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Pangandaran, Sekretaris Daerah Kabupaten 
Pangandaran, Kerjsama dengan ASPIKOM dalam penyelenggaran seminar nasional dan 
internasional (Penang Malaysia) dan lain-lain. Kerja sama dengan institusi non-akademik, lebih 
dititikberatkan pada pemagangan mahasiswa, juga kerja sama riset, pertukaran nara sumber, dan 
kerja sama profesional lainnya. 
Beberapa perjanjian kerjasama dengan berbagai intansi di dalam negeri, baik instansi pemerintah 
maupun swasta, antara lain: 
 

No Nama Instamsi Jemis Kegiatan 
Periode kerja sama 

Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Yayasan 1. Penyusunan Kurikulum dan Deskripsi Mata 6 Juli 6 Juli 



Pendidikan 
Jaya 

Kuliah Prodi Manajemen Komunikasi 
2. Pengembangan kurikulum Program Studi 

Manajemen Komunikasi jenjang Sarjana / 
Strata Satu. 

3. Pengembangan sumber daya manusia : 
pemberian kesempatan pelatihan dan 
pemagangan bagi staf Yayasan Pendidikan 
Jaya dan kesempatan mendapatkan tenaga 
pendidik tamu, dan penguji dari Fakultas Ilmu 
Komunikasi 

4. Manajemen perkuliahan (akademik). 
5. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 
6. Resources sharing fasilitas di lingkungan 

Fakultas Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS 
PADJADJARAN : Perpustakaan dan 
Laboratorium 

2011 2016 

2 PT Remaja 
Rosdakarya 

Penulisan dan Penerbitan Buku 8 Juni 
2012 

8 Juni 
2014 

3 DPR Pusat Pengembangan Laboratorium 2011 2013 

4 PT DwiSapta Kunjungan kerja, penyelenggaraan bedah buku 
IMC 

2012 sekarang 

6 Fakultas Ilmu 
Komunikasi 
Universitas 
Islam Sultan 
Agung 
UNISSULA 
Semarang 

- Pertukaran informasi tentang perkembangan 
kurikulum ilmu komunikasi. 

- Workshop kurikulum komunikasi. 
- Seminar komunikasi 2012 2017 

7 PT. Pegadaian 
(Persero) 
Kantor Wilayah 
X Bandung 

1. Pengembangan Student Entrepreneurship & 
pelatihan Studypreneur. 

2. Workshop dan pelatihan Manajemen 
Komunikasi dan Public speaking. 

3. Penelitian dan Pengabdian kepada 
masyarakat. 

4. Promosi bersama: roadshow, seminar, dan 
pameran. 

5. Memfasilitasi mahasiswa untuk magang, job 
training. 

6. Beasiswa 
7. Kuliah umum 
8. Membuka kesempatan untuk melanjutkan 

studi di S-2 dan S-3 Fakultas Ilmu Komunikasi 
Universitas Padjadjaran 

1 April 
2013 

1 April 
2015 

8 Institut 
Francais 
Indonesia X 
Bandung 

- IFI Bandung receives 4 interns per annum for 3 
months each Short term activities and 
cooperation i.e Discussion forum seminar etc. 

- Long term activities and structured activity 
programs 

- Information and communication activities 
conducted for students and Lecturers 

2012 2015 

9 Pemerintah - Mengimplementasikan pengetahuan dan 14 14 



Kabupaten 
Pangandaran 

keterampilan bagi masyarakat 
- Memperluas jaringan 

Novembe
r 2013 

Novembe
r 2015 

10 MM 
Communicatio
n Universitas 
Trisakti Jakarta 

- Penelitian bersama  
- Pembuatan Jurnal 
- Narasumber dalam seminar dan kuliah umum 

yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak 
- Penyelenggaraan seminar bersama berkaitan 

dengan tema Manajemen Komunikasi baik 
dalam level nasional maupun internasional 

- Pertukaran mahasiswa dan tenaga pendidik  
- Tenaga pendidik pembimbing 
- Diskusi dan bedah buku 

2014 2016 

11 Wikimedia 
Indonesia 

- Penyelenggaraan Kompetisi Menulis 
27 Maret 
2014 

01 
Septembe
r 2014 

12 Universitas 
Mercu Buana 
Jakarta 

- Penyelenggaran bersama program penelitian 
- Penyelenggaran bersama program pengabdian 
- Penyelenggaran bersama seminar, workshop 

dan diskusi 
- Pertukaran tenaga pendidik 
- Pertandingan olahraga 
- Pagelaran seni budaya 

09 
Septembe
r 2014 

09 
Septembe
r 2019 

13 Universitas 
Perintis 
Nasional/Stikes 
Perintis 

- Penyusunan naskah borang prodi manajemen 
komunikasi 

- Penyusunan kurikulum prodi manajemen 
komunikasi 

- Pengembangan SDM 
- Manajemen perkuliahan 
- Resources Sharing 

25 
Februari 
2015 

25 
Februari 
2020 

14 Institut 
Teknologi 
Harapan 
Bangsa 

- Pembentukan Program Studi Manajemen 
Komunikasi 

26 
Oktober 
2015 

20 
Novembe
r 2015 

15 Kementerian 
Komunikasi 
Dan 
Informatika RI 

- Joint Research 
11 
Februari 
2015 

11 
Februari 
2016 

16 Fakultas 
Komunikasi 
Dan Bisnis 
Universitas 
Telkom 

- Penyelenggaraan  International Conference 
on Transformation in Communication 2015 

- Penyelenggaraan  Program Penelitian 
- Penyelenggaraan  Seminar, Workshop dan 

Diskusi Ilmiah 
- Penulisan artikel ilmiah untuk dimuat dalam 

masing masing jurnal program studi 

10 April 
2015 

10 April 
2016 

17 Rappler 
Indonesia 

- Sharing Knowledge 12Novem
ber 2015 

12Novem
ber 2016 

18 Geoteknologi 
LIPI 

- Penelitian 2013 2015 

19 PT. Tempo - PKL 1988 sekarang 

20 PT. Fortune 
Indonesia 

- PKL 1988 sekarang 



21 PT Telkom 
Indonesia 
 

- PKL 2010 Sekarang 

22 Kedutaan 
Amerika 
Serikat untuk 
Indonesia 
 

- Dosen Tamu 2015  

23 EDP (English 
Development 
Program) 

- Dosen tamu 2012 2013 

24 Kiroyan 
partners 

- Penjajagan pengembangan kurikulum 2015 2020 

25 Garuda 
Indonesia 

- Tridharma Perguruan Tinggi 27 
Februari 
2015 

26 
Februari 
2018 

26 LPP TVRI 
Stasiun Jawa 
Barat 

- Tridharma Perguruan Tinggi 15 
Februari 
2012 

13 
Februari 
2017 

27 Bank Mandiri 
(Persero Tbk) 

- Tridharma Perguruan Tinggi 2 April 
2012 

1 April 
2017 

28 Kabupaten 
Tasikmalaya 

- Tridharma Perguruan Tinggi 5 Juni 
2012 

4 Juni 
2017 

29 Kabupaten 
Indramayu 

- Tridharma Perguruan Tinggi 5 Juni 
2012 

4 Juni 
2017 

30 PT Bank 
Tabungan 
Negara 
(Persero) 

- Tridharma Perguruan Tinggi 8 Mei 
2013 

2 Juni 
2018 

31 Kementrian 
Negara Riset 
dan Teknologi 
(Ristek) 

- Tridharma Perguruan Tinggi 13 
Februari 
2014 

12 
Februari 
2019 

32 Pemerintah 
Kota Cimahi 

- Tridharma Perguruan Tinggi 3 Februari 
2014 

2 Februari 
2019 

33 Telekomunikas
i Indonesia Tbk 

- Tridharma Perguruan Tinggi 9 Mei 
2014 

8 Mei 
2017 

34 Pemerintah 
Kabupaten 
Garut 

- Tridharma Perguruan Tinggi 16 Mei 
2014 

15 Mei 
2019 

35 Kementrian 
Komunikasi 
dan Informasi 
(Kominfo) 

- Tridharma Perguruan Tinggi 3 
Novembe
r 2014 

2 
Novembe
r 2017 

36 Pemerintah 
Kabupaten 
Purwakarta 

- Tridharma Perguruan Tinggi 5 
Novembe
r 2014 

4 
Novembe
r 2019 

37 Telekomunikas
i Seluler 

- Tridharma Perguruan Tinggi 16 
Februari 
2011 

15 
Februari 
2016 

38 Mu'awanah Al - Tridharma Perguruan Tinggi 25 24 



Maso'em Agustus 
2011 

Agustus 
2016 

39 Kompas 
Gramedia 

- Tridharma Perguruan Tinggi 2 Maret 
2012 

1 Maret 
2017 

40 Remaja 
Rosdakarya  

- Tridharma Perguruan Tinggi 8 Juni 
2012 

7 Juni 
2017 

41 The Asia 
Foundation 

- Tridharma Perguruan Tinggi 22 Juni 
2012 

14 
Septembe
r 2014 

42 Grafindo 
Nusantara 

- Tridharma Perguruan Tinggi 14 Mei 
2013 

13 Mei 
2018 

43 PT 
Telekomunikas
i Seluler 

- Tridharma Perguruan Tinggi 21 Juli 
2014 

30 Juli 
2018 

 
Selain itu, Program Studi Manajemen Komunikasi dengan beberapa instansi di luar negeri, di 
antaranya dengan: 
 

No. Nama instansi 
Jenis 

Kegiatan 

Kurun waktu 
Kerja sama 

Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Australian 
Business 
Volunteers 

Mendatangkan dosen tamu 2005 sekarang 

2 Radio ABC 
Australia 

Pengembangan mata kuliah praktikum radio 2007 Sekarang 

3 Grifitth University Pertukaran dosen, penelitian bersama dan 
pengembangan program pasca sarjana 

2008 sekarang 

4 Leiden University Post Doctoral dan eksternal reader 2008 Sekarang 

5 UITM - UM -UKM 
Unpad 

Seminar Antar bangsa 2009 sekarang 

6 Universiti Putera 
Malaya 

Kajian Antar Bangsa 2010 sekarang 

7 Universiti 
Kebangsaan 
Malaysia 

Tridharma Perguruan Tinggi 28 
Februari 

2011 

28 
Februari 
2016 

8 Monash University Tridharma Perguruan Tinggi 13 
Februari 

2013  

13 
Februari 

2018 

9 Departemnt Of 
Media Studies 
Faculty Of Art & 
Social Sciences 
University of 
Malaya 

Pendidikan dan Penelitian 20 
Februari 

2013 

20 
Februari 

2018 

10 The Pacific and 
Asian 
Communication 
Assotiation (PACA) 

Pendidikan, Penelitian dan Konfrensi 10 
Oktober 

2013 

10 
Oktober 

2015 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.1  KEMAHASISWAAN 

 
Kegiatan mahasiswa Program Studi Manajemen Komunikasi selama mereka kuliah mencakup 
kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Kegiatan akademik mencakup kegiatan belajar 
mengajar, konsultasi dan penyelesaian permasalahan mahasiswa, perwalian, dan bimbingan 
skripsi. 
Kegiatan belajar mengajar diikuti mahasiswa sesuai dengan kontrak belajar yang sudah dilakukan 
sebelumnya. Mahasiswa mengikuti perkuliahan, baik di kelas atau di luar kelas sesuai mata kuliah 
yang diambinya pada tiap-tiap semester. 
Konsultasi & Penyelesaian Permasalahan Mahasiswa serta Kegiatan AMT (achievement 
motivation training). dilakukan melalui Tim Pelaksana Bimbingan dan Konseling, baik yang 
bersifat akademis maupun non-akademis berkoordinasi dengan Dosen Wali; 
Perwalian dilaksanakan secara rutin pada setiap awal semester, perkembangan studi mahasiswa 
dapat terpantau melalui pengambilan jumlah SKS sesuai dengan IPK mahasiswa; 
Bimbingan Skripsi oleh dosen sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Waktu pembuatan 
skripsi berdasarkan surat keputusan yang berlaku untuk enam bulan dan bila mahasiswa belum 
menyelesaikan skripsi dalam waktu yang telah ditentukan, mahasiswa tersebut harus 
mengajukan dan melaksanakan ujian usulan masalah kembali. 
 
Selain itu, seluruh mahasiswa juga mengikuti kegiatan non akademik (ekstrakurikuler) baik di 
tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Pengembangan minat dan bakat di 
universitas terdiri dari : 

1. Unit Perisai Diri Unpad 
2. Unit Merpati Putih Unpad  
3. Unit Kempo Unpad 
4. Unit Judo Unpad  
5. Unit Kar ate Unpad  
6. Unit Taekwondo Unpad  
7. Unit Catur Mahasiswa Unpad  
8. Unit Bridge Unpad 
9. Unit Tenis Lapang Unpad  
10. Unit Tenis Meja Unpad  
11. Unit Renang Unpad 
12. Unit Hockey Unpad 
13. Unit Soft Ball & Base Ball Unpad 
14. Unit sepak Bola Unpad  
15. Unit Bola Basket Unpad  
16. Unit Bola Volley Unpad  
17. Unit Bulutangkis Unpad 
18. Unit Palawa Unpad 
19. Search and Rescue Unpad 
20. Korps Sukarela Palang Merah Indonesia 
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21.  Unit Menwa Yon II Unpad 
22. Unit Pramuka Unpad 
23. Sadaluhung Padjadjaran Drum Corps 
24. Paduan Suara Mahasiswa 
25. Korps Protokoler Mahasiswa  
26.  Lingkung Seni Sunda  
27. Unit Fotografi  
28. Gelanggang Seni  Sastra, Teater dan Film  
29. Unit Pecinta Budaya Minangkabau  
30. Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales  
31. English Speaking Union  
32. Lembaga Pengkajian dan Pengabdian Masyarakat Demokratis  
33. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa  
34. Badan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa  

 
Untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa, di tingkat fakultas tersedia 3 (tiga) lembaga 
kemahasiswaan, yakni Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fikom dan Badan Perwakilan 
Mahasiswa (BPM) Fikom dan Unit Kegiatan Mahasiswa : 

1. UKM Kelompok Grafis Fikom,  
2. Kelompok Pecinta Alam – KAPPA,  
3. Komunitas Musik Fikom-KMF,  
4. Unit Sepak Bola – Cosmic,  
5. Club Cinamategraphy,  
6. Club Fotografphy – FOKUS,  
7. Unit Basket – BASKOM,   
8. Biro Kerohanian Islam – BKI,  
9. Ikatan Mahasiswa Kristen Katolik – IMKK,  
10. Kelompok Jatinangor21 – KJ21,  
11. Unit Radioland,  
12. Redaksi Majalah D’Jatinangor 
13. Komunitas Suka Seni Sunda  

 
Sedangkan prodi manajemen komunikasi memiliki himpunan mahasiswa manajemen komunikasi, 
dimana program program yang dilaksanakan untuk membentuk soft skill berbasis kompetensi 
manajemen komunikasi. 
 
Pembinaan soft skills 

1. Membimbing  hima manajemen komunikasi mengikuti kompetisi tingkat nasional dan 
internasional  

2. Memfasilitasi keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan Pemilihan mahasiswa 
berprestasi baik tingkat Fakultas maupun tingkat Universitas. 

3. Pengiriman perwakilan mahasiswa untuk diikutsertakan dalam berbahai pelatihan 
yang menunjang soft skill, yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga di dalam 
lingkungan Unpad maupun di luar Unpad. 

4. Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh TPBK Pusat. 
 
Beasiswa 
Program studi juga memfasilitasi mahasiswa yang berprestasi untuk mendapatkan beasiswa dari 
beberapa sumber. Mekanisme pemberian beasiswa tersebut dilakukan melalui prosedur sebagai 
berikut 
1. Memberikan informasi dan rekomendasi kepada seluruh mahasiwa tentang bea siswa. 

Sumber Beasiswa meliputi: 



 PPA (Peningkatan Prestasi Akademik) 

 BBM (Bantuan Belajar Mahasiswa) 

 Bidik Misi  

 Pikiran Rakyat 

 Pertamina 

 Supersemar 

 Sampoerna 

 Darma wanita 

 Dll  
2. Program Studi manajemen komunikasi S1 Fikom Unpad mengumumkan melalui papan 

pengumuman. 
3.  Mengumumkan melalui hima manajemen komunikasi dalam divisi advokasi 
4. Jumlah Mahasiswa Prodi manajemen komunikasiyang menerima beasiswa sebanyak 145 

dengan mayoritas jenis beasiswa yang diterima adalah beasiswa PPA. 
 
Pelayanan Kesehatan 
Unpad memiliki fasilitas kesehatan di  kampus Jatinangor dan di Dipati Ukur. Unpad telah 
membangun unit pelayanan kesehatan yang bernama Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesehatan 
Unpad, untuk memberikan pelayanan kesehatan untuk semua masyarakat kampus serta semua 
masyarakat di sekitar kampus.Didukung oleh tenaga dokter spesialis, dokter gigi dan umum. UPT 
kesehatan memberikan berbagai kemudahan yang diberikan kepada mahasiswa Unpad seperti 
pemberian potongan harga yang diberikan, misalnya tarif pelayanan pemeriksaan/konsultansi 
dokter untuk masyarakat umum oleh dokter umum/dokter gigi/dokter spesialis  sebesar Rp. 
25.000,-, untuk pegawai/keluarga pegawai/pensiunan Unpad tarifnya sebesar Rp.10.000,-, dan 
gratis untuk mahasiswa Unpad. 
 
Berbagai aktivitas akademik dan non akademik yang dilakukan mahasiswa melahirkan berbagai 
prestasi, baik di tingkat lkal, nasional, maupun internasional. Prestasi yang telah diraih oleh 
mahasiswa Program Studi Manajemen Komunikasi  tidak terlepas dari adanya sinergi yang positif 
antara Program Studi dengan Hima Manajemen Komunikasi. Dalam hal ini program studi 
Manajemen Komunikasi memiliki tim Dosen yang senantiasa pro aktif melakukan pembimbingan 
terhadap mahasiswa, oleh karena itu mahasiswa Program Studi Manajemen Komunikasi telah 
berhasil meraih prestasi di tingkat lokal 17, tingkat regional 20, tingkat nasional 25, dan 15 
tingkat Internasional. 
Beberapa prestasi yang diraih mahasiswa Program Studi Manajemen Komunikasi, di antaranya: 
 

No. Nama Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan 

Tingkat (Lokal, 
Regional, 

Nasional, atau 
Internasional) 

Prestasi yang Dicapai 

(1) (2) (3) (4) 

1. Emergency Marketing Idea Competition 2015/ 
Estevan Christy 

Nasional Juara I/Medali Emas 

2. English News Reading Contest 2014/ Reinanissa 
Pertiwi 

Lokal/Fakultas 
Juara III/Medali 
Perunggu 

3. Pekan Komunikasi UI 2016/ Noor Ramadanti R 
S,  Gerasela Natalia Sihotang 

Nasional Finalis 

4. ITB Choir Festival 2015/ Muhammad Zakiy Nasional Juara I/Medali Emas 

5. Deep and Extreme Indonesia 2015/ Maulana 
Akmal Fasya 

Nasional Finalis 

6. Gama Cup Volleyball Tournament 2014/ Irvan Nasional Juara II/Medali Perak 



Kristiana 

7. The 6TH RRPG International Conference and 
Field Study 2015/ Gracia Adiati 

Internasional Finalis 

8. Pekan Komunikasi UI 2016/ Shinta Purnama 
Sugiana Kholistiani Puspadina Hapsa 

Nasional Juara II/Medali Perak 

9. 
Communication UI Cup 2013/ Cindy Permadi Nasional 

Juara III/Medali 
Perunggu 

10. Lomba Debat Nasional UPBM UNPAD 2015/ 
Jeswita Erina 

Nasional Juara II/Medali Perak 

11. Creative Writing Competition 2016/ Maghfiro 
Ridho Maulana 

Nasional 
Juara III/Medali 
Perunggu 

12. BeSmart Competition 2015/ Laila R 
Rachmawati 

Lokal/Universitas Juara I/Medali Emas 

13. Bharatika Creative Design Festival 2016/ 
Khansaa Ziz Fathima 

Internasional Finalis 

14. Fikompet 2016/ Adhitama Putra Prakarsa Lokal/Fakultas Juara I/Medali Emas 

15. Lomba Vocal Group 2014/ Ferdhian Bagas 
Pradipta 

Lokal/Universitas 
Juara III/Medali 
Perunggu 

16. HSC 34 2015/ Dimas sumargono Lokal/Universitas Juara I/Medali Emas 

17. Joint Reasearch Unpad-Erfurt 2016/Hilda Irma 
Suri 

Internasional Delegate 

18. Joint Reasearch Unpad-Erfurt 2016/Ryan Putra 
Gushendra.  

Internasional 
Delegate 

19. Joint Reasearch Unpad-Erfurt 2016/Margaretha 
Sinaga.  

Internasional 
Delegate 

20. Joint Reasearch Unpad-Erfurt 2016/Razny 
Mahardhika. 

Internasional 
Delegate 

21.  Joint Reasearch Unpad-Erfurt 2016/Irma 
Garnesia. 

Internasional 
Delegate 

22. Juara Nong. Wakil 2 Kab. Tangerang 
2016/Bunga Freesia Salim.  

Regional Juara 1 

23. Mewakili Indonesia di Final Youngstars 2016 
Busan, Korea Selatan/Muhammad Ihza M.  

Internasional Finalis 

24. Mewakili Indonesia di Final Youngstars 2016 
Busan, Korea Selatan/Khansaa Fathima.  

Internasional Finalis 

25. Mewakili Indonesia di Final Youngstars 2016 
Busan, Korea Selatan/Razny Muhammad 
Mahardhika.. 

Internasional Finalis 

26. Liga Mahasiswa Bulutangkis Regional Jawa 
Barat 2016/Taver Naufal Azhar 

Regional 
Juara 3/ Medali 
Perunggu 

27.  Telkom University Badminton Super Challenge 
2015/Taver Naufal Azhar 

Regional Juara 2/ Medali Perak 

28. Moviekom CC Fikom Unpad 2016, Judul: 
“Megamendung”/Rahmat Satria 

Lokal/Fakultas Juara 1   

29. Festival Taman Film Bandung 2016, Genre 
Drama “Mega Mendung”/Rahmat Satria 

Regional Juara 1  

30. Mega Forsi Cabor Renang 2015/Rizki Deana 
Puteri 

Lokal/Universitas Medali Perak 

31. Mega Forsi Cabor Renang 2015/Rizki Deana 
Puteri 

Lokal/Universitas Medali Perunggu 

32. PORDA Selam/Rizki Deana Puteri Regional Finalis 



33. Teater Terbaik UKM GSSTF Unpad/Irna 
Wulandari 

Lokal/Universitas Juara 1 

34. Mega Forsi Unpad/ Bola Voli2015/Rizal Taufik,  
Cecep S. Saputra 

Lokal/Universitas Medali Perunggu  

35. Mega Forsi Unpad/ Bola Voli2016/Rizal Taufik,  
Cecep S. Saputra 

Lokal/Universitas Medali Perak  

36. Kejuaraan Thai Boxing Bandung Kelas Amateur 
2015/ Agung Setiawan 

Regional Juara 1/ Medali Emas 

37.  
DBL Camp 2013/Dhasynta Winaomi Nasional 

14 Besar Pemain 
Basket DBL All Star 
2013 

38. UNIVERSIADE UI 2015 (Basket) Dhasynta 
Winaomi  

Lokal/Universitas Juara 2 / Perak 

39. DBL East Kalimantan 2013/ Dhasynta Winaomi 
(Basket) 

Regional  Juara 2 / Perak 

40. AISEC Global Citizen Program Boom Project 
2016/ Kyrgyzsian 

Internasional 
Volunteer (Exchange 
Participant) 

41. Encuentro International de Folklore Ciudad de 
Zaragoza, Spanyol 2015/ Fariska Ulya Thifaly   

International Peserta Delegasi Penari 

42.  Terbang Layang nomor Duration Flight Dual 
Seater Beregu  di PON 2016/Putri Melati Dewi 
Safitri 

Nasional Medali Emas 

43.  Terbang Layang nomor Mix Double Duration 
Flight di PON 2016/Putri Melati Dewi Safitri 

Nasional Medali Perunggu 

44. Cabor Renang Indah di PON 2016/Aurora 
Almarini Khairunisa 

Nasional Medali Perunggu 

45. 02SN Renang 2010/Rizki Deana  Regional Finalis  

46. 02SN Renang 2011/Rizki Deana  Regional  Medali Emas 

47. Porda Selam 2009/Rizki Deana  Regional Finalis 

48. Abang None Jakarta Utara 2016/Shabina Gianti Regional Finalis 

49. Kejurnas Karate Sunan Kalijaga X/Fikri A. Nasional Juara 3 

50. Kejurda Karate Circuit Jabar /Fikri A. Regional Juara 3 

51. Drama Cerita Rakyat 2014/ Linda S.R  Regional Juara 3 

52.  Da’i Muda Padjadjaran 2016/Muhammad Ihsan  Lokal/Universitas Juara 2 

53.  Model United Nation ALSA UI /Giovanni 
Nickson Z. 

Nasional Juara 2 

54. Tari Saman Se Jabodetabek/ Salsa Bila Kintan S. Regional Juara 1 

55.  Kejuaraan Bola Voli Unpar/Irvan Kristiana Nasional Juara 1 

56. 1st Place for Emergency Idea Competition 2015 
(Case Study on Intergrated Marketing 
Communication in Team) held by Telkom 
University/Mauliena Khabiebatun Nasional Juara 1 

57. Penata Rias dan Busana Terbaik Moviekom 
2014/Salma Nur Ainah Lokal/Fakultas Juara 1 

58. Regional Finalist in Business Plan Held by 
Marketeers 2014/Liya Tsabitah Regional Finalis 

59. TOP 8 in Business Development Plan held by 
BALE MOTEKAR with BNI 2015/Liya Tsabitah Lokal/Universitas Finalis 

60. 2014 PORDA Jawa Barat Kab.Bekasi Daerah 
Solo Technical/ Aurora Almarini Regional Juara 2 

61. 2014 PORDA Jawa Barat Kab.Bekasi Daerah Regional Juara 3 



 

7.2 KEGIATAN ALUMNI 

 
Kegiatan alumni ProgramStudi Manajemen Komunikasi Fakultas ilmu Komunikasi Universitas 
Padjadjaran diwadahi dalam ikatan alumni baik yang ada dalam lingkup universitas, fakultas, 
maupun prigram studi. Ikatan alumni tersebut adalah: 

 IKA Unpad 

 IKA Fikom Unpad 

 IKA Manajemen Komunikasi 
 
Lulusan Program Studi Sarjana Ilmu Komunikasi tergabung dalam Ikatan Alumni Fakultas Ilmu 
Komunikasi Universitas Padjadjaran. Lembaga ini telah berdiri sejak tahun 1964. Ada pun visi dan 
misi Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran adalah: 
 
 

Solo Free Routine/ Aurora Almarini 

62. 2014 PORDA Jawa Barat Kab.Bekasi Daerah 
Duet Technical/ Aurora Almarini Regional Juara 3 

63. 2014 PORDA Jawa Barat Kab.Bekasi Daerah 
Duet Free Routine/ Aurora Almarini Regional Juara 3 

64. 2015 FORSI UNPAD Universitas Perenang 
terbaik/Aurora Almarini Lokal/Universitas Juara 2 

65. 2014 FORSI UNPAD Universitas Perenang 
Terbaik/Aurora Almarini Lokal/Universitas Juara 1 

66. TOP 100 MTV VJ HUNT Indonesia/Bunga 
Freesia Nasional Finalis 

67. Festival Film Jawa Barat 2015, Judul: “Bubar, 
Jalan”/ Mutia Adinda 

Nasional Juara 1  

68. Festival Film Kompas TV 2015, Judul: “Bubar, 
Jalan!”/ Mutia Adinda 

Nasional Juara 1  

69. Festival Komunitas Film PPI Perancis 2016/ 
Mutia Adinda 

Nasional 
Film diputar di Prancis 
“Bubar, Jalan” 2015 

70. 
 

Pekan Komunikasi UI 2016, Judul: “Andaliman”/ 
Getzolwyn Jurdhy,  Mutia Adinda, Radifan 
Cakra Aji 

Nasional Finalis  

71. 
 

Festival Film Sinemars 2015, Judul: “Kopi 
Malam”/ Putri Diana, Rahmat Satria 

Nasional Juara 1  

72. Festival Taman Film Bandung 2015, Judul: “Kopi 
Malam”/ Putri Diana, Rahmat Satria 

Regional Finalis  

73. Festival Film Lampung 2016, Judul: 
“Andaliman”/ Mutia Adinda,  Getzolwyn 
Jurdhy,  Radifan Cakra Aji,  Agung Maulana 

Nasional Finalis  

74. ASEAN YOUTH LEADERS Philippines, 2013/ Nur 
Diyanah 

International Delegasi Indonesia 

75. ASEAN YOUTH LEADERS Singapore 2016/ Nur  
Diyanah 

International Delegasi Indonesia 

76. SEAMEOINNO International Conference 
Philippines,  2015/ Nur Diyanah 

International Delegasi Indonesia 

77. Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional 
(PIMNAS) ke 28 tahun 2015 di Gorontalo 
Sulteng/ Annisa Fadhilla, Ria Kartika  

Nasional Medali Emas 



VISI 
“Mewujudkan alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran yang profesional, 
bermartabat dan cinta almamater”. 
 
MISI 
1. Menggali dan mengembangkan profesionalisme alumni Fikom Unpad 
2. Meningkatkan citra alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran di segala 

bidang kegiatan 
3. Meningkatkan peranaan alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran dalam 

berbagai bidang, baik dalam masyarakat maupun bagi almamater. 
 
Berdasarkan visi dan misi tersebut Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 
Padjadjaran memandang perlu melakukan berbagai langkah: 
a. Menginventarisir secara terus menerus para alumni bekerjasama dengan fakultas 
b. Merencanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan profesionalisme para alumni, 

khususnya para alumni baru agar mampu bersaing di lapangan pekerjaan, dengan cara 
mengadakan pelatihan, workshop, seminar dan lain-lain 

c. Menanamkan semangat kebersamaan, dengan cara terus melakukan komunikasi melalui 
forum-forum pertemuan, termasuk pembuatan media komunikasi 

d. Membangun jaringan kerja alumni sebagai upaya meningkatkan peranan alumni di segala 
bidang 

e. Website khusus para alumni melalui website http://alumni.unpad.ac.id 
f. Adanya jejaring sosial facebook: Ikatan Alumni Fikom UNPAD 
g. Temu alumni seluruh angkatan dilakukan minimal lima tahun sekali bertepatan dengan Dies 

Natalis Fikom Unpad. 
 
Kegiatan Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran 
Kegiatan utama yang dilakukan IKA adalah kegiatan yang bersifat menjaga silaturahmi dan juga 
mengembangkan jaringan antar anggota. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dari 
proses silaturahmi para anggota adapat lebih insentif dalam berbagai kerjasama. Oleh karena itu, 
IKA Fakultas Ilmu Komunikasi memilikisistem database alumni yang diperbaharui secara reguler 
dalam setiap Dies Universitas Padjadjaran. 
Terkait dengan kemajuan program studi, secara reguler kegiatan kemahasiswaan maupun 
fakultas menjadikan para alumni contact person dalam berbagai lembaga. Selain itu, anggota 
alumni yang memiliki pengetahuan atau keterampilan yang relevan dengan Ilmu Komunikasi, 
sering menjadi narasumber dalam berbagai kemahasiswaan. 
Himpunan mahasiswa secara reguler selalu melibatkan alumni dalam kegiatan orientasi terhadap 
dunia kerja dalam bentuk workshop, diskusi, dan seminar. Selain itu lembaga dalam hal ini 
fakultas dan jurusan juga secara reguler melakukan unjungan ke instansi yang terkait dengan 
bidang komunikasi, dengan memanfaatkan relasi atau hubungan dengan para alumni Fakultas 
Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Dalam beberapa mata kuliah tidak jarang para alumni 
juga diundang untuk menjadi dosen tamu sesuai dengan kompetensi yang dapat diberikan. 
 
Adapun kegiatan yang terkait dengan kegiatan akademik adalah 
1. Sumbangan Fasilitas 

 Sumbangan buku pada perpustakaan Program Studi, perpustakaan Universitas 

 Sumbangan LCD Proyektor untuk keperluan kegiatan kemahasiswaan sebanyak 3 buah 
digunakan untuk kegiatan akademis di Prodi Manajemen Komunikasi, seperti: diskusi, 
seminar, rapat, dll. 

 
 
 

http://alumni.unpad.ac.id/


2. Sumbangan Dana 
Pemberian sumbangan/penggalangan dana untuk pengembangan fasilitas pembelajaran Program 
Studi dan Hima contoh sumbangan untuk peningkatan fasilitas ruangan Hima dan sumbangan 
untuk kegiatan Hima. 
3. Pengembangan Jejaring 
Pengembangan jejaring kerjasama, dalam bentuk seminar, pelatihan dan diskusi yang tujuannya 
untuk mempererat tali silaturahmi, updating data alumni (database alumni) dan pengembangan 
aktivitas pendidikan di Program Studi Komunikasi Fikom Unpad. 
4. Penyedian Fasilitas Akademik 
Alumni yang bekerja di PT Dwi Sapta memberikan fasilitas untuk job training bagi mahasiswa 
Manajemen Komunikasi. Alumni yang bekerja di Trans TV memberikan fasilitas untuk membuat 
event bersama dengan mahasiswa. Alumni di Kiroyan memberikan pembimbingan untuk 
mahasiswa yang ikut lomba di tingkat internasional.   
5. Keterlibatan Dalam Kegiatan Akademik 
Fasilitas kegiatan-kegiatan pengembangan substansi kurikulum, misalnya melalui pelibatan IKA 
Fikom UNPAD dalam penyusunan kurikulum mata kuliah yang salah satunya didasarkan pada 
kebutuhan stakeholders dengan mengacu pada berbagai informasi yang berasal dari alumni. 
Pelibatan ini dilakukan dengan mengundang perwakilan alumni dan IKA Fikom secara 
kelembagaan dalam penyelenggaraan Lokakarya Evaluasi Kurikulum dalam rangka sharing 
informasi untutk menjembatani kebutuhan dunia kerja dengan pengembangan substansi 
kurikulum dan metode perkuliahan. Perwakilan alumni diminta untuk menjadi narasumber 
menyampaikan materi tentang kebutuhan dunia kerja dan relevansi kurikulum untuk kebutuhan 
dunia kerja. Salah satunya adalah seminar “Media Digital” yang diinisiasi oleh alumni Fikom 
Unpad yang bekerja di twitter Singapore pada tanggal 19 Mei 2016, di Kampus Fikom Unpad.  
Alumni diundang menjadi dosen tamu, untuk memberikan penyegaran dan pendalaman materi 
yang terkait dengan mata kuliah tertentu, misalnya dalam mata kuliah manajemen periklanan. 
 
Kegiatan-kegiatan non akademik, antara lain dilakukan dalam bentuk:  
1. Sumbangan dana untuk temu alumni dan buka puasa bersama. 
2. Menyediakan Fasilitas untuk temu alumni, buka bersama serta untuk kegiatan temu alumni 

lainnya.  
3. Pembentukan jejaring komunikasi berbasis internet, antara lain facebook Ikatan Alumni 

Mahasiswa Manajemen Komunikasi Fikom UNPAD, website IKA Manajemen Komunikasi dan 
WhatsApp Jejaring komunikasi ini digunakan untuk penyebarluasan informasi lowongan 
kerja, magang, dan beasiswa. Pertemuan periodik tahunan melalui acara Temu Alumni atau 
Buka Puasa Bersama yang merupakan kerjasama antara Hima program studi, IKA Fikom, dan 
program studi. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mempererat ikatan silaturahmi di 
kalangan alumni dan program studi. 

4. Pelibatan IKA Manajemen Komunikasi dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru, antara 
lain dalam kegiatan orientasi bagi mahasiswa baru. 

5. Penyediaan fasilitas kegiatan non akademik focus (fotografi on campus), KMF (komunitas 
musik fikom), Djatingor, KAPPA, dll. 

 
Dari berbagai kegiatan tersebut output yang saat ini diperoleh adalah: 
1. Terjalinnya networking antara program studi, alumni, stakeholder dan diantara alumni itu 

sendiri 
2. Adanya partisipasi alumni dalam pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang 

sesuai dengan kebutuhan pasar. 
3. Adanya partisipasi alumni dalam pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

akademik di program studi. 

 



 


