
 
 

 

 

 

 

 



BAB I  

SEJARAH FAKULTAS, VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN 

DAN KOMPETENSI LULUSAN 

 

 

A. SEJARAH FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI 
Perjalanan Fakultas Ilmu Komunikasi diawali dari pemikiran sekelompok 

tokoh pendiri yaitu Prof. Dr. Mr. R. Moestopo, Azhary Sulaiman, A.Z. Palindih, 

S. Rochnadi, dan R. Roekomy.  Pemikiran para tokoh pendiri membuahkan hasil 

dengan keluarnya SK Ketua Yayasan Pembina Unpad pada  tanggal 6 September 

1960 tentang  pembukaan Fakultas Jurnalistik dan Publisitik. Fakultas ini resmi 

dibuka  pada tanggal 18 September 1960 dengan dengan diangkatnya   Prof. Dr. 

Mr. R. Moestopo sebagai Dekan Fakultas Jurnalistik dan Publisitik. Tanggal 18 

September pun ditetapkan sebagai hari lahirnya Fakultas Ilmu Komunikasi. 

Setelah dibukanya Fakultas Jurnalistik dan Publisistik,  pada tanggal  8 

Nopember 1960 secara resmi disampaikan kepada Menteri PTIP. Berdasarkan 

kepada pengajuan tersebut, maka  pada tanggal 1 Pebruari 1962 Fakultas ini 

menjadi Fakultas Publisistik dan Jurnalistik. Dengan berbagai  pertimbangan 

terutama pertimbangan akademis dan kebutuhan lulusan yang terserap di dunia 

kerja maka disusulkan perubahan nama Fakultas. Peruhan nama Fakultas resmi 

pada tanggal  23 April 1963 Fakultas Publisitik dan Jurnalistik menjadi  Fakultas 

Publisistik. Dengan nama baru ini pada tanggal 27 Pebruari tahun 1964 sarjana 

Fakultas Publisistik mendapatkan kesetaraan ijasah negeri. 

Fakultas ini secara resmi bernaung di bawah Unpad berdasarkan SK 

Menteri PTIP No. 225 tertanggal 1 Nopember 1965 dimana terjadi perubahan 

bahwa Institut Publisistik dengan lima jurusan, yakni:  

1. Jurnalistik 

2. Penerangan/Propaganda 

3. Public Relations 

4. Graphic Arts/Photography 

5. Telekomunikasi (Komunikasi Massa) 

 

Perubahan masih terus terjadi ketika orientasi Ilmu Komunikasi mengalami 

pergeseran dari Eropa khususnya Jerman ke Amerika dan ini dinyatakan dengan 

SK presiden RI No. 47 tahun 1982 tertanggal 7 September 1982 tentang susunan 

organisasi Unpad, dan Kepmendikbud RI No.133/O/1983 tanggal 5 Maret 1983 

tentang organisasi dan tata kerja Unpad, bahwa Fakultas Publisistik diubah 

namanya menjadi Fakultas Ilmu Komunikasi. Fakultas ini memiliki empat 

jurusan: 

1. Jurusan Ilmu Jurnalistik 

2. Jurusan Ilmu Hubungan Masyarakat 

3. Jurusan Ilmu Penerangan 

4. Jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan 

 

Pada tahun 1994 berdasarkan SK Dikti tentang program studi, di Fakultas 

Ilmu Komunikasi hanya terdiri dari dua Program Studi yaitu Program Studi Ilmu 

Komunikasi dan Program Studi Ilmu Perpustakaan. Pada Program Studi Ilmu 



Komunikasi terdapat Bidang Kajian Jurnalistik, Hubungan masyarakat, dan 

Penerangan. Pada tahun 1997 nama bidang kajian Penerangan berganti nama 

menjadi Bidang Kajian Manajemen Komunikasi. 

Perkembangan Fakultas ke-sebelas di Unpad ini terjadi dengan pesat sejalan 

dengan era informasi yang tidak terbendung, sehingga untuk memenuhi 

permintaan berbagai pihak melalui SK No. 65/DIKTI/Kep/1999 pada tahun 1999 

Fikom membuka program Diploma III PAKT dengan Peminatan Kehumasan, 

Penyiaran, Periklanan, dan Komunikasi Bisnis serta Informasi dan Perpustakaan. 

Selanjutnya melalui SK No. 184/DIKTI/Kep/1997 mulai tahun  akademik 

1997/1998 Fikom membuka program Ekstensi dengan tujuan untuk memberikan 

kesempatan pada masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. Perjalanan selanjutnya dengan niat baik Fikom 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 

jurusan, ruang sidang bersama serta laboratorium, Gedung 4 digunakan untuk 



ruang perkantoran, ruang kuliah serta ruang auditorium, Gedung 5 digunakan 

untuk ruang kuliah, gedung 6 digunakan untuk kegiatan kemahasiswaan, serta 

gedung 7 digunakan untuk ruang kantor, laboratorium, auditorium, perpustakaan 

dan ruang kuliah. 

 

 

B. VISI, MISI FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI 

 

1. Visi Fakultas Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad menjadi pusat pendidikan, penelitian, 

pengabdian masyarakat, pengembangan ilmu, dan pemanfaatan teknologi 

jenjang Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor bidang ilmu 

komunikasi,ilmu perpustakaan dan hubungan masyarakat yang memiliki 

keunggulan kompetitif.  

 

2. Misi Fakultas Ilmu Komunikasi 

 Mengembangkan ilmu komunikasi, ilmu perpustakaan dan hubungan 

masyarakat  secara komprehensif sejalan dengan perkembangan 

Ipteks.  

 Melaksanakan pendidikan bidang ilmu komunikasi, ilmu perpustakaan 

dan hubungan masyarakatyang bermutu dalam rangka menghasilkan 

lulusan yang berdaya saing secara moral maupun akademis yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

 Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di 

bidang ilmu komunikasi, ilmu perpustakaan dan hubungan masyarakat 

guna menopang pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi bagi komunitas akademik, pemerintah, industri dan 

masyarakat pada umumnya. 

 Melaksanakan manajemen pendidikan dengan menerapkan prinsip 

penjaminan mutu (quality assurance) dan menerapkan sistem 

manajemen profesional berbasis transparansi dan akuntabilitas untuk 

menciptakan hubungan kelembagaan yang efektif dan efisien dengan 

asasgood governance. 

 Menjalin hubungan kerja sama secara berkesinambungan dengan 

menerapkan prinsip kesetaraan, kemitraan dan saling 

percaya.Memperkuat dan mengembangkan jaringan kelembagaan 

ilmu komunikasi dan ilmu perpustakaan pada PTN dan PTS di tingkat 

nasional dan internasional. 

 

C. TUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FAKULTAS  

 

Tujuan penyelenggaraan Fakultas Ilmu Komunikasi adalah untuk:  

1) Menyelenggarakan pendidikan yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat 

pengguna jasa pendidikan tinggi. 

2) Menghasilkan lulusan yang berdaya saing internasional dan sesuai dengan 

tuntutan lapangan kerja dalam bidang komunikasi dan perpustakaan serta 

hubungan masyarakat. 



3) Memperkuat dan mengembangkan jaringan kelembagaan ilmu komunikasi 

dan ilmu perpustakaan  serta hubungan masyarakat pada PTN dan PTS di 

tingkat nasional dan internasional 

4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan  akademik dan fasilitas 

penunjangnya 

5) Mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan dan 

kualifikasi yang mumpuni  baik secara bidang mental dan spiritual. 

6) Mengembangkan kemampuan mahasiswa melalui peningkatan kuantitias 

dan kualitas aktivitas mahasiswa. 

7) Menata dan menyempurnakan komponen dalam sistem kelembagaan 

fakultas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI 

TELEVISI DAN FILM FIKOM UNPAD 
 

2.1 PROFIL LULUSAN 

PROFIL LULUSAN: 

Program Studi Televisi dan Film Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Padjadjaran, diharapkan dapat menghasilkan lulusan untuk mengisi kebutuhan 

industri televisi dan film dengan profesi:  

 Profesional di bidang Produksi Program TV 

 Profesional di bidang Produksi Film 

 Media Analis TV dan Film (Riset dan pengkajian) 

 Entrepreneur bidang TV dan Film 

 

 

2.2 CAPAIAN PEMBELAJARAN 

 

SETIAP LULUSAN  

PROGRAM STUDI TELEVISI DAN FILM 

FIKOM UNPAD 

MEMILIKI CAPAIAN PEMBELAJARAN SEBAGAI BERIKUT: 

1. SIKAP: 

 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika; 

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 

d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri;  

j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 

dan 

k. Menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dalam menghasilkan 

kajian dan karya di bidang televisi dan film berdasarkan kearifan lokal yang 



tidak bertentangan dengan norma hukum, norma sosial dan etika yang 

berlaku. 

2. PENGUASAAN PENGETAHUAN: 

 

a. Konsep teoretis teori-teori psikologi komunikasi, filsafat komunikasi, 

penulisan, public speaking, komunikasi visual, komunikasi massa, 

komunikasi antar budaya, komunikasi lintas budaya, literasi media, 

manajemen, kewirausahaan dan komunikasi publik; 

b. Model-model Komunikasi Massa; 

c. Pengetahuan kontekstual tentang teori, teknik, dan praktik dalam produksi 

dan kajian di bidang televisi dan film; 

d. Membangun dan melestarikan budaya lokal dan nilai-nilai kemanusiaan 

(humanity values); 

e. Kaidah, prinsip dan teknik komunikasi massa dalam bidang televisi dan film; 

f. Prinsip, issue dan perkembangan terkini dalam ekonomi, politik, sosial dan, 

budaya; 

g. Prinsip dan teknik terkini dalam teknologi di bidang komunikasi massa, 

khususnya teknologi televisi dan film; dan 

h. Metode riset kuantitatif dan kualitatif ilmu sosial, khususnya di bidang 

komunikasi, untuk digunakan dalam riset-riset di bidang televisi dan film. 

 

3. KETERAMPILAN KHUSUS: 

 

a. Mampu mendesain, melaksanakan dan mengevaluasi program televisi dan 

film dalam berbagai bentuk pada berbagai jenis industri media televisi dan 

film; 

b. Mampu menentukan pasar (segmen dan target khalayak) program televisi 

dan film; 

c. Mampu mengelola organisasi televisi (stasiun televisi) dan film (rumah 

produksi); 

d. Mampu memproduksi program televisi dan film (mulai dari pra-produksi, 

produksi, hingga pasca-produksi); 

e. Mampu melakukan riset/kajian di bidang televisi dan film; 

f. Mampu membangun hubungan dengan komunitas media (khususnya televisi 

dan film), pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dengan 

menggunakan keterampilan komunikasi dan memanfaatkan teknologi 

komunikasi terbaru dan terkini; dan 



g. mampu mengidentifikasi, menganalisis isu-isu terkini yang strategis, dan 

menyusun alternatif solusi di bidang televisi dan film. 

 

4. KETERAMPILAN UMUM: 

 

a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 

bidang keahliannya; 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 

etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 

seni; 

d. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam 

bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi; 

e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 

data; 

f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 

pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; 

g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 

h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri; dan 

i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

 

 

2.3 BAHAN KAJIAN 

Seperti diuraikan di atas, Profil Lulusan Program Studi Televisi dan Film Fakultas 

Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, diharapkan dapat menghasilkan 

lulusan untuk mengisi kebutuhan industri televisi dan film dengan profesi:  

 Profesional di bidang Produksi Program TV 

 Profesional di bidang Produksi Film 

 Media Analis TV dan Film (Riset dan pengkajian) 

 Entrepreneur bidang TV dan Film 

 



Untuk mencapai profil lulusan tersebut Program Studi Televisi dan Film 

Fikom Unpad memiliki bahan kajian sebagai berikut: 

 

a. Profesional dalam bidang Produksi Program TV, mahasiswa dibekali 

dengan mata kuliah sebagai berikut: 

 Manajemen Produksi TV 

 Bisnis dan Industri TV 

 Videografi 

 Video Editing 

 Estetika TVF  

 Tata Suara TVF 

 Tata Artistik TVF 

 Produksi Program TV 

 Riset TVF 

 Penulisan naskah TV 

 Penulisan Skenario 

 Hukum dan Etika TVF 

 Jurnalisme TV 

 

b. Profesional dalam bidang Produksi Film, mahasiswa dibekali dengan 

mata kuliah sebagai berikut: 

 Manajemen Produksi Film  

 Hukum dan Etika TVF 

 Produksi Film 

 Riset TVF 

 Video Editing 

 Estetika TVF 

 Tata Suara TVF 

 Tata Artistik TVF 

 Penulisan Skenario 

 Penyutradaraan 

 

c. Media Analis, mahasiswa dibekali dengan mata kuliah sebagai berikut: 

 Riset TVF 

 Statistik 

 Komunikasi Massa 

 Psikologi Media Massa 

 Sosiologi Komunikasi 

 Dasar Manajemen 

 Bisnis dan Industri TV 

 Metode Penelitian Komunikasi  

 Kajian Televisi 

 Kajian Film 

 

 



d. Media Enterpreneur, mahasiswa dibekali dengan mata kuliah sebagai 

berikut: 

 Media Enterpreneurship 

 Komunikasi Visual 

 Fotografi 

 Videografi 

 Produksi Film 

 Media digital 

 Penulisan Naskah TV 

 Penulisan Skenario 

 Etika Profesi 

 Dasar Manajemen 

 

 

2.4 STRUKTUR MATA KULIAH 

 

Untuk  mencapai gelar kesarjanaan di program studi Televisi dan Film Fakultas 

Ilmu Komunikasi, mahasiswa harus menyelesaikan mata kuliah berjumlah 144 

SKS yang tersebar dalam 6 semester yaitu : 

Semester 1 (Satu) 

No Sandi Mata Kuliah SKS 

1 UNK101001D Agama 2(2-0) 

2 UNK101002D Bahasa Indonesia 2(2-0) 

3 UNK101003D Bahasa Inggris 2(2-0) 

4 UNK101004D Pancasila & Kewarganegaraan 2(2-0) 

5 UNK101005D Olahraga, Kesenian & Kreativitas (OKK) 3(2-1) 

6 K10F1001 Pengantar Ilmu Komunikasi 3(3-0) 

7 K10F1002 Pengantar Televisi dan Film 3(3-0) 

8 K10F1003 Dasar Penulisan 3(2-1) 

9 K10F1005 Public Speaking 3(1-2) 

Jumlah 23 SKS 

 

Semester 2 (Dua) 

No Sandi Mata Kuliah SKS 

1 K10F2011 Penulisan Naskah Program TV (Non 

Drama) 

3(2-1) 

2 K10F2012 Statistik 2(2-0) 

3 K10F2004 Komunikasi Massa 3(3-0) 

4 K10F2007 Dasar-dasar Manajemen 3(2-1) 

5 K10F2005 Komunikasi Visual 3(2-1) 

6 K10F2003 Fotografi 3(2-1) 

7 K10F2016 Psikologi Komunikasi Massa 3(2-1) 

8 K10F2017 Komunikasi Lintas Budaya 3(2-1) 



No Sandi Mata Kuliah SKS 

Jumlah 23 SKS 

 

Semester 3 (Tiga) 

No Sandi Mata Kuliah SKS 

1 K10F1023 Videografi 3(1-2) 

2 K10F2015 TV Presenting 3(1-2) 

3 K10F2006 Literasi Media 3(2-1) 

4 K10F1024 Teori Komunikasi Massa 3(3-0) 

5 K10F2003 Kewirausahaan Media  3(1-2) 

6 K10F2005 Sosiologi Komunikasi Massa 3(2-1) 

7 K10F1018 Teknologi TV dan Film  3(2-1) 

8 K10F1015 Penulisan Skenario 3(2-1) 

Jumlah 24 SKS 

 

 

Semester 4 (Empat) 

No Sandi Mata Kuliah SKS 

1 K10F2009 Editing (Video & Sound) 4(2-2) 

2 K10F1014 Metode Penelitian Kuantitatif  TV dan 

Film 

3(3-0) 

3 K10F1019 Perencanaan Program TV (Non-Drama) 3(1-2) 

4 K10F1010 Tata Artistik & Estetika 4(2-2) 

5 K10F2012 Penyutradaraan 3(1-2) 

6 K10f1030 Hukum dan Etika Televisi dan Film 2(2-0) 

7 K10f1019 Filsafat Komunikasi 3(3-0) 

Jumlah 22 SKS 

 

Semester 5 (Lima)  

No Sandi Mata Kuliah SKS 

1 K10F1027 Metode Penelitian Kualitatif TV dan Film 3(2-1) 

2 K10F1020 Perencanaan Film 3(1-2) 

3 K10F1016 Produksi Program TV (Non drama) 6(2-4) 

4 K10F1029 Kajian TV 3(2-1) 

5 K10F1006 Bisnis dan Industri Media TV 3(2-1) 

6 UNX400 KKN 3(0-3) 

Jumlah 21 SKS 

 

 

Semester 6 (Enam) 



No Sandi Mata Kuliah SKS 

1 K10F2020 Riset TV dan Film 3(2-1) 

2 K10F1007 Bisnis dan Industri Film 3(2-1) 

3 K10F2019 Jurnalisme TV 3(1-2) 

4 K10F2022 Produksi Film 6(2-4) 

5 K10F2022 Kajian Film 3(2-1) 

Jumlah 18 SKS 

 

Semester 7 (Tujuh) 

No Sandi Mata Kuliah SKS 

1 K10F0002 Seminar TV dan Film 2(2-0) 

2 K10F1020 Kapita Selekta TV dan Film 3(3-0) 

3 K10F0001 Job Training TV dan Film 2(0-2) 

Jumlah 7 SKS 

 

Semester 8 (Delapan) 

No Sandi Mata Kuliah SKS 

1 UNX0810 Skripsi 6(0-6) 

Jumlah 6 SKS 

 

Jumlah SKS Keseluruhan: 144 SKS 

 

 

 

2.5 METODE PEMBELAJARAN  

Model pembelajaran di Prodi TV dsan Film Fikom Unpad 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 : 

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 Manajemen Produksi 

TV, mahasiswa diminta membuat “produksi program televisi”, kemudian diminta 

melakukan hal yang sebagaimana dilakukan oleh perusahaan sesungguhnya dalam 

memberikan jasa kepada kliennya. Simulasi dapat berbentuk:  

(a) Permainan peran (role playing). Dalam contoh di atas, setiap mahasiswa dapat 

diberi peran masing-masing, misalnya sebagai, produser, tim kreatif, penulisan 

naskah, 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. 

 

 

 

 

 

2.6 BENTUK PEMBELAJARAN 



Pembelajaran dilakukan dengan berbagai bentuk diantaranya : 

a. Perkuliahan 

b. Responsi dan tutorial 

c. Seminar 

d. Praktikum, 

e. Praktik lapangan 

 

a.  Perkuliahan 

 Kuliah atau perkuliahan merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang 

paling umum dilakukan. Kegiatan ini  bisa dilakukan di ruangan kelas maupun di 

luar kelas. Dosen memberikan materi perkuliahan dengan waktu sesuai dengan 

SKS dari mata kuliah tersebut. Materi kuliah disesuaikan dengan rencana program 

perkuliahan selama satu semester (RPS). 

 Di Fikom Unpad, setiap ruangan kuliah dilengkapi alat presentasi berupa 

LCD proyektor bahkan di beberapa ruangan kelas dilengkapi dengan pendingin 

ruangan atau AC sehingga mahasiswa dan dosen bisa nyaman selama perkuliahan 

berlangsung. 

 Aneka model pembelajaran yang dipaparkan di bagian atas dapat 

diterapkan dalam perkuliahan tergantung dari kebutuhan pembelajaran. 

Komunikasi dalam perkuliahan juga bersifat dua arah. Mahasiswa dapat 

berdiskusi dengan dosen untuk membahas materi perkuliahan.  

 

b. Responsi dan tutorial 

Untuk keberhasilan pembelajaran dilakukan pula kegiatan responsi dan 

tutorial. Responsi bertujuan untuk keberhasilan mahasiswa dalam menempuh 

studi di perguruan tinggi. Dalam kegiatan responsi seorang dosen akan 

menanggapi atau merespon setiap permasalahan yang dihadapi mahasiswa. 

Sedangkan tutorial merupakan kegiatan pembimbingan oleh dosen terhadap satu 

atau kelompok mahasiswa untuk tujuan tertentu. 

 

c. Seminar 

Seminar merupakan salah satu bentuk pembelajaran untuk membahas 

suatu isyu atau masalah keilmuan tertentu. Mahasiswa memaparkan sebuah topik 

yang menarik, penting dan aktual ditinjau secara ilmiah dari bidang ilmu yang 

didalami selama perkuliahan. Topik tersebut disusun menjadi makalah ilmiah 

yang disusun sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Topik yang 

ditampilkan lalu dibahas oleh mahasiswa lain yang juga membuat makalah, 

setelah itu kemudian didiskusikan bersama. 

Hasil dari kegiatan seminar dapat pula dikembangkan menjadi bahan tugas 

akhir atau penyusunan skripsi. Berdasarkan hasil seminar tadi, mahasiswa 

merancang dan melaksanakan riset atau penelitian yang hasilnya nanti dibuat 

laporan penelitian yang disebut skripsi. 

 

d. Praktikum 

 Praktikum merupakan kegiatan praktik dari mata kuliah tertentu setelah 

mahasiswa mendapatkan teori dari dosennya. Praktikum ini terdiri dari dua 

kategori, yakni: 

- Praktik Laboratorium 



- Praktik non Laboratorium 

 

Praktik Laboratorium merupakan tugas yang biasanya bersifat teknis dengan 

menggunakan peralaatan khusus dan spesifik yang umumnya tidak dimiliki secara 

perorangan oleh mahasiswa. Misalnya praktik yang dilakukan di Laboratorium 

Televisi, Laboratorium Fotografi, Laboratorium Radio/Audio, Laboratorium 

Grafika, dll. dimana alat-alat yang digunakan umumnya tidak dimiliki secara 

perorangan oleh mahasiswa.  

Kegiatan praktikum laboratorium ini dibantu oleh oleh seorang laboran atau 

instruktur laboratorium yang sudah berpengalaman dan menguasai bidangnya. 

Untuk Prodi TV dan Film terkadang praktikum laboratorium dilakukan di luar lab 

atau outdoor tetapi menggunakan berbagai peralatan milik laboratorium. Misalnya 

praktik syuting outdoor 

  

Praktikum non Laboratorium adalah praktikum perorangan atau kelompok 

mahasiswa yang dilakukan di luar laboratorium dengan menggunakan alat atau 

tidak menggunakan alat. Peralatan yang digunakan merupakan alat milik 

mahasiswa atau pihak lain. Contoh praktikum non lab adalah praktikum 

pemotretan dengan kamera sendiri di lapangan. Praktikum Public Speaking, 

Praktik Penulisan Naskah TV dan Film serta mata kuliah lainnya merupakan 

praktikum yang tidak menggunakan laboratorium. 

 

e. Praktik lapangan 

 Praktik lapangan merupakan praktikum mahasiswa di luar kampus. 

Mahasiswa mempraktikan ilmunya baik di tengah masyarakat maupun di dunia 

industri. Praktik lapangan merupakan latihan mahasiswa di dunia nyata di luar 

kampus untuk mempraktikan bidang ilmunya di masyarakat. 

 

 

2.7 PROGRAM PEMBELAJARAN 

 Program pembelajaran tentang materi bahasan perkuliahan akan dibahas 

secara khusus oleh dosen mata kuliah masing-masing. Setiap dosen di awal 

perkuliahan akan membahas tentang rencana perkuliahan selama satu semester 

lengkap bersama tugas-tugas yang harus dikerjakan. 
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SISTEM PENILAIAN DAN LAPORAN PENILAIAN 
 

Evaluasi hasil belajar mahasiswa Universitas Padjadjaran  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 JURNALISME TELEVISI 

Mata kuliah Jurnalisme Televisi 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 PENULISAN SKENARIO (2-1) 

Mata kuliah Penulisan Skenario 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 IV) 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 : 

 

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) 

 

6. 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 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

SANKSI AKADEMIK 
 

 

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 dan Program Sarjana) 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 Karena Kurangnya Prestasi Akademik 

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. Berikut adalah jenis peringatan/pemberitahuan kepada orang tua/wali 

dari mahasiswa yang bermasalah: 

 Peringatan akademik berupa “anjuran untuk tidak melanjutkan studi” dikenakan 

terhadap mahasiswa yang menunjukkan prestasi akademik berikut: 

Contoh: 

1. Pada akhir semester II 

c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 1,90, dan/atau  

d. 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) 

 

2. Peringatan Akademik Karena Kelalaian Administratif 

Peringatan akademik dikenakan kepada mahasiswa Program Sarjana yang 

melalaikan kewajiban administratif (tidak melakukan pendaftaran/ pendaftaran 

ulang, dsb.) untuk satu semester. 

 

C. PEMUTUSAN STUDI 

Dengan ditetapkannya pemutusan studi berarti mahasiswa dikeluarkan dari 

Univesitas Padjadjaran, disebabkan 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 Karena Kurangnya Prestasi Akademik 

Pemutusan studi bagi mahasiswa program sarjana ditujukan kepada 

mahasiswa yang mengalami salah satu kondisi di bawah ini: 

1. Pada akhir semester keempat memiliki: 

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

b.Tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf  mutu D ke atas) 

tidak mencapai 48 SKS. 

2. Pada akhir semester keenam memiliki : 

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

b.Tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf  mutu D ke atas) 

tidak mencapai 72 SKS. 

3. Melebihi batas waktu studi kumulatif yang ditetapkan. 

 

 

2. Pemutusan Studi Karena  Kelalaian Administratif 

Pemutusan studi mahasiswa pada Program Sarjana dikenakan mahasiswa 

melakukan pemberhentian studi dua semester berturut-turut atau dalam waktu 

berlainan tanpa ijin Rektor. 

 

3. Pemutusan Studi Karena Kelalaian Mengikuti Kegiatan Belajar-

Mengajar 

Pemutusan studi pada mahasiswa Program Sarjana dikenakan kepada 

mahasiswa yang telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara administratif, 

tetapi: 

1. Tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada semester I dan/atau  

semester II tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, baik mengisi 

maupun tidak mengisi KRS; 

2. Tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar) dua 

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

dan/atau; 



3. Mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas 

waktu perubahan KRS dua semester berturut-turut atau secara terpisah, tanpa 

alasan yang dapat dibenarkan. 

 

 

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. 

 

1. 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. 

 

2. 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: 

a.Diberi peringatan keras secara tertulis oleh Wakil Dekan I agar tidak  

   mengulangi lagi; 

b.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. 

 

3.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: 

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

b.Huruf mutu E tersebut digunakan dalam penghitungan Indeks Prestasi  

   Kumulatif (IPK); 

 

- Diberi peringatan tertulis oleh Wakil 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: 

 

 

1. Pelanggaran Hukum 

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum, baik yang berupa tindak pidana 

maupun penyalahgunaan obat, narkotika, dan sejenisnya, serta penggunaan 

minuman keras dan sejenisnya, dan telah ditetapkan bersalah secara hukum oleh 

pengadilan, akan dikenakan sanksi berupa skorsing sampai dengan pemutusan 

studi oleh Rektor sesuai dengan putusan tersebut. 

 

2. Pelanggaran Etika Moral 

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika moral, memalsukan tanda tangan 

dan sejenisnya, akan dikenakan sanksi berupa skorsing oleh Dekan sampai dengan 

pemutusan studi oleh Rektor. 

 

3. Pelanggaran Etika Akademik 

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika akademik, seperti menyontek, 

menjiplak (makalah, laporan, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dsb.) 

membocorkan soal atau sejenisnya, akan dikenakan sanksi berupa skorsing 

sampai dengan pemutusan studi. 

Pada hal-hal tertentu, fakultas dapat mengeluarkan keputusan tersendiri asal tidak 

bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan di atasnya. 

 

4. Sanksi Lain 

Tindakan-tindakan yang dilakukan mahasiswa di lingkungan kampus yang 

termasuk kejahatan atau pelanggaran dan diancam pidana. 

Pada dasarnya setiap mahasiswa memiliki hak untuk melakukan berbagai aktivitas 

sebagai bagian dari civitas akademika, namun demikian sebagaimana dalam 

kehidupan manusia pada umumnya harus dihindari melakukan perbuatan-

perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Perbuatan-perbuatan 

tersebut antara lain: 

 

a. 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. 

 

b. 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. 

 

c. 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. 



 

d. 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. 

 

e. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB V 

SARANA DAN PRASARANA 
 

 Sebagai program studi di bawah naungan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Univeritas Padjadjaran, Prodi Televisi dan Film menggunakan sarana dan 

prasarana milik fakultas dan universitas sebagai pendukung kegiatan 

pembelajaran mahasiswa. Fikom Unpad sendiri memiliki berbagai sarana dan 

prasarana sebagai pendukung mata kuliah berpraktikum, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. Penggunaannya diatur berdasarkan kebijakan Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Padjadjaran. 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 Media dan Newsroom 

 Laboratorium Humas dan Protokoler 

 

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. 

 

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: 

1. Prasarana Laboratorium Televisi terdiri dari empat ruangan: 

 Studio, yang terdiri dari studio produksi dan studio green screen 

 Ruang kontrol  

 Ruang editing  

 Ruang penyimpanan alat  

 Backdrop setting dan properti 

 

2. 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 

 
Perpustakaan Fakultas 

 
 



 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: 

a. 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 

3. 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: 

 

a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dilaksanakan 

oleh dosen maupun mahasiswa. 

  

b. Kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa (UKM/Unit Kegiatan 

Mahasiswa) 

 

c. Penyenggaraan siaran radio kampus Fikom FUN RADIO 107,8 

FM  (radio komunitas Jatinangor  yang disiarkan secara teresterial, 

streaming, dan audioland) 

  

d. 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  

 Audio Console (Mixer) 32/16 channel 

 Audio Console (Mixer) 8 channel 

 Microphone SHURE KSM42 dan Behringer B2 Pro 

 Headphone Behringer HPS 5000 

 Speaker Monitor Behringer Truth B2092A 

 Amplifier Behringer Reference A500 

 Compressor  Behringer MDX 2600 

 Equalizer Behringer DEQ 1024 

http://www.funradio1078.com/


 Desktop dan Laptop 

 Field recorder SONY 

 Projector 

 dll. 

 

e.  Laboratorium Fotografi 

1. 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: 

 Ruang Studio Fotografi 

 Ruang Olah Digital (editing) dan Produksi Cetak Fotografi Digital 

 Ruang Olah Analog (darkroom) dan Produksi Cetak Fotografi Analog 

 Ruang Kelas Kecil untuk 20 orang 

 Ruang Kepala Laboratorium dan Administrasi Laboratorium 

 Area display karya 

Untuk menunjang akses informasi, ruangan-ruangan di atas sudah 

dilengkapi dengan fasilitas free Wi-Fi. 

 

2. Alat-alat 

Untuk menunjang pelaksanaan praktik mata kuliah berpraktikum, 

Laboratorium Fotografi dilengkapi dengan alat-alat sebagai berikut:  

 Kamera dan lensa digital standar pemula 

 Kamera dan lensa digital standar profesional 

 Studio Lighting dengan spesifikasi menengah dan profesional untuk 

indoor dan outdoor 

 Dry box 

 Electronic background system 

 Table Top (meja foto produk) 

 Komputer dan portable laptop dengan spesifikasi grafis 

 Printer Laser Color A3 dan A4 

 Scanner (bisa digunakan untuk memindai negatif film) 

 LCD Projector 

 Rak penyimpanan peralatan 

 Panel Dispay Pameran 

 

 

3. 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:  

 Proses kamar gelap (darkroom process) 

 Fotografi produk (still photography),  

 Fotografi model dan busana (fashion photography),  

 Fotografi makanan (food photography),  

 Fotografi perjalanan wisata (travel photography),  

 Fotografi berita (journalist photography),  

 Street photography,  

 photo story,  

 Commercial & non commercial photography  

 Kamera lubang jarum (pinhole photography)  

 Olah digital (digital imaging) fotografi 

 Kemampuan dalam hal kewirausahaan (entrepreneurship) fotografi  

 Serta beberapa kemampuan fotografi lainnya, baik untuk fotografi dalam 

ruangan/studio (indoor) maupun di luar ruangan/di luar studio (outdoor). 

 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  

6. civitas academica Fikom Unpad yang memerlukan Laboratorium CMC. 

7. 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 Coreldraw, Adobe Photoshop, Adobe Audition, Cool Edit Pro dan 

sebagainya. 

5. Menguasai software perancangan multimedia seperti Macromedia Flash, 

Dream Weaver dan sebagainya. 

6. Menguasai software editing video dan televisi seperti Adobe Premier, 

Ulead, Pinnacle dan sebagainya. 

7. Menguasai teori dan praktik temu kembali informasi melalui internet. 

8. Menguasai software untuk  merancang database. 

9. Menguasai aplikasi untuk teleconference ataupun webinar (seminar 

melalui web). 

10. Menguasai software untuk membuat infografis. 

11. 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: 

 Ruang Praktik/Workshop  

 Komputer editing untuk alih media dan digitalisasi  

 Konverter negatif - foto dan foto 

 Mesin Scanner ukuran A4, F4 dan A3  

 Mesin Printer Inkjet + Fotokopi + Scanner ukuran F4 

 Komputer Kerja (Desktop) sebanyak 7 unit + UPS 

 

Pedoman Praktikum  

 Pedoman Klasifikasi DDC dan UDC 



 Kamus Bahasa Inggris 

 AACR 2 sebanyak 4 paket 

 Thesaurus 

5.  Tajuk Subjek, tajuk nama pengarang, tajuk geografi, dan tajuk Islam  

 

Software 

 Soundforge (Sound Editing) 

 Edius (Video Editing) 

 DDC versi CD-ROM for windows (burned CD-ROM) 

 SLIMS (Installed) 

 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: 

  

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: 

 Penulisan Berita Media Massa Cetak 

 Penulisan Berita Khas Media Massa Cetak 

 Penulisan Berita Mendalam 

 Penulisan Artikel dan Tajuk Rencana 

 Produksi Jurnalisme Cetak 

 Reka Bentuk Media 

 Reportase 

 Perkembangan Media Baru 

 Produksi Media  

 Dll. 

Jenis layanan akademik juga mencakup pendampingan penelitian dosen dan 

mahasiswa terkait media dan newsroom.  

 

Layanan Lainnya 

Fasilitas yang terdapat di Laboratorium Media dan Newsroom Fikom UNPAD 

dapat digunakan untuk menunjang kegiatan di luar akademik seperti: 

 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dilaksanakan oleh 

dosen maupun mahasiswa.  

 Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa (UKM/Unit Kegiatan Mahasiswa) 

 Penyenggaraan produksi media daring Unpad  

 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 academika seperti: 

 38 komputer  

 26 Headphone JTC  

 3 Laptop Mac 

 3 Projector 

 3 kamera DSRL dan lensa 

 3 tripod 

 2 H4N 

 1 H6 

 1 mixer 

 dll 

 

j.  Laboratorium Humas dan Protokoler 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

http://fikom.unpad.ac.id/


 

 

 

 

 

 

Sarana dan Prasarana Penunjang Pembelajaran Tingkat Universitas 

 
Lapangan Sepakbola Unpad (Stadion Jati) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rumah Sakit Pendidikan      Rumah Sakit Gigi 

dan Mulut 
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Padjadjaran 

 
 
 
 
 
 
 
Angkutan Gratis                                                                           Balé 

Santika 

 
 
 

  

  

 
 

  



 
 
 
 
 
         Balé Rumawat          Grha Sanusi 

Hardjadinata 

 

 
 
 
 
 
 
 
       Ruang Serba Guna 1               Ruang Serba 

Guna 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Balé Sawala                       Balé 

Rucita 

 

Sarana dan Prasarana 

 

 

 

 

 

NO NAMA RUANGAN 
JUMLAH  

UNIT 

TOTAL  

LUAS (M2) 

1 Area Pentas Seni 1 100,50 

2 Auditorium 1 288,12 

3 Aula Moestopo 1 293,35 

4 Aula OemiAbdurachman 1 265,37 

5 Kantin SC 1 537,81 

6 RuangKuliah 43 2657,10 

7 Lab. CMC 1 77,50 

8 Lab. Event 1 43,23 

9 Lab. Fotografi 2 220,50 

  

  



10 Lab Grafika 1 138,00 

11 Lab. Informasi  dan Perpust 1 68,15 

12 Lab. Media Dan NewsRoom 1 44,55 

13 Lab. Radio 1 166,60 

14 Lab. Televisi 1 119,50 

15 Lobby Dan Lain-Lain - 4698,20 

16 Mesjid 2 210,60 

17 Parkir Mobil 2 2886,00 

18 Parkir Motor 1 557,44 

19 Perkantoran 58 2333,93 

20 Perpustakaan 4 507,97 

21 PosSatpam 3 32,00 

22 Kantin 1 112,63 

23 SaranaOlah Raga 3 2816,90 

24 Sekre 

BEM/Senat/Hima/Ukm 

20 283,92 

25 Shelter 1 36,26 

26 Sidang/Rapat/Seminar 15 806,91 

27 Toilet 59 1065,28 
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BAB VI 

PENELITIAN, PKM, DAN KERJASAMA 

 

 

6.1 PENELITIAN    

Penelitian merupakan kegiatan yang selalu dilakukan dan dikembangkan oleh 

para tenaga pendidik di  Prodi Televisi dan Film Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Padjadjaran untuk menunjang dan meningkatkan kualitas Tri Dharma 

Perguruan Tinggi dan keilmuan dalam bidang pertelevisian, perfilman dan 

komunikasi. Berbagai pencapaian Penelitian Prodi Televisi dan Film yang 

dilakukan pada tingkat lokal dan nasional diperoleh dari berbagai dana hibah, 

APBN berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) maupun hasil 

kerjasama antarlembaga.  

Berikut beberapa Penelitian yang telah dilakukan oleh para tenaga pendidik di 

Prodi Televisi dan Film Fikom Unpad, antara lain: 

a. Penelitian Kompetensi tahun 2015 yang biayai sebanyak.... judul penelitian 

yaitu : 

No Judul Penelitian 

1. Implementasi Model Komunikasi Kesehatan Reproduksi Remaja 

Berbasis Kearifan Lokal di Tanah Pasundan (Dr.Yanti Setianti, M.Si., 

Dr. Susanne Dida, M.M., Aat Ruchiat Nugraha, S.Sos., M.Si., Lilis 

Puspitasari, S.Sos., M.I.Kom.) 



2. Pemetaan Kebutuhan Kualifikasi Jurnalis Pemula pada Industri 

Media Massa Cetak, Radio, Televisi, dan Online (Dr. Herlina 

Agustin, S.Sos., M.T., Dr. Aceng Abdullah, M.Si., Gumgum 

Gumilar, S.Sos., M.Si. 

3. Strategi Komunikasi pada Penerapan Kebijakan Keterbukaan 

Informasi Publik untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 

Pembangunan (Drs. Duddy Zein, M.Si., Dr. Dadang Sugiana, M.Si., 

Agus Setiaman, S.Sos., M.I.Kom., Jimi N. Mahameruaji, S.Sos., 

M.Si.) 

4.  

 

b. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi pada tahun 2015, 2016 dan 2017 

sebanyak ... judul penelitian 

No Judul Penelitian 

1. Kebijakan Media dan Keberlangsungan Media Lokal Dalam 

Perkembangan Industri media di Indonesia (ketua peneliti: Dr. Eni 

Maryani, M.Si. Anggota Peneliti :Prof. Deddy Mulyana, Phd. , Dr. 

Siti Karlinah, M.Si. , Evi Rosfiantika, S.Pd., M.Si.) 

2. Aksesibilitas Informasi Program Kesehatan "Gerakan 1000 Hari 

Pertama Kehidupan" pada Ibu Hamil dan Menyusui di Kabupaten 

Flores Timur (Ketua Peneliti: Dr. Tine Silvana Rachmawati, M.Si. 

Anggota Peneliti: Dr. Rohanda, Nindi Aristi S.Sos., M.Comn., Evi 

Rosfiantika, S.Pd., M.Si.) 

3. Fenomena Iklan Baris Kesehatan di Koran Lokal Bandung dan 

Surabaya (Ketua Peneliti Dr.Aceng Abdullah,MSi, anggota : 

Dr.Dadang Rahmat Hidayat,S.Sos, SH,MSi.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

c. Penelitian Muda (LitMud)  yang didanai pada tahun 2015, 2016 dan 2017 

sebanyak.... judul Penelitian. 

No Judul Penelitian 

1. Model Mengikat Jamaah dengan Kegiatan Membaca di Perpustakaan 

Masjid di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung (Ketua 

Peneliti: Evi Rosfiantika, S.Pd., M.Si.) 

2. Perbincangan Mengenai Hukuman Mati Terkait Kasus Bali Nine dan 

Mary Jane dalam Situs Jejaring Sosial Twitter (Ketua Peneliti: Jimi 

N. Mahameruaji, S.Sos., M.Si.) 

3. Persepsi Siswa SMA Terhadap Pensi Sekolah dan Pemetaan 

Pengetahuan dan Pemahaman Siswa Tentang Event Organizing (Lilis 



Puspitasari, S.Sos., M.I.Kom. & Syauqy Lukman, S.Sos., MSM.) 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

d. Penelitian Hibah Pengembangan Kapasitas Riset Dosen (HPKRD) yang 

didanai pada tahun 2016 sebanyak .... judul Penelitian. 

No Judul Penelitian 

1. Vlogger: Fenomena Bisnis baru dalam industri Media Digital di 

Indonesia (Ketua Peneliti: Jimi N. Mahameruaji, S.Sos., M.Si.) 

2. Perbincangan Mengenai Hukuman Mati Terkait Kasus Bali Nine dan 

Marry Jane dalam Situs Jejaring Sosial Twitter (Ketua Peneliti: Jimi 

N. Mahameruaji, S.Sos., M.Si.)  

3. Fenomena Prostitusi di Media Online (Dr. Aceng Abdullah, M.Si. & 

Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., S.H., M.Si.) 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

e. Penelitian kajian yang didanai pada tahun 2016 sebanyak.... judul penelitian 

No Judul Penelitian 

1. Representasi Yogyakarta Dalam film Ada Apa Dengan Cinta 2 (Evi 

Rosfiantika, S.Pd., M.Si., Jimi N. Mahameruaji, S.Sos., M.Si., 

Rangga Saptya Mohamad Permana, S.I.Kom., M.I.Kom.) 

2. Hegemoni Islam dalam Berita “Warteg Saeni” (Dr. Aceng 

Abdullah,MSi, Lilis Puspitasari,S.Sos,M.Ikom, Abie Besman 

S.Sos, M.Ikom) 

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  



 

f. Riset Hibah Internal Unpad (HIU) yang didanai pada tahun 2017 sebanyak.... 

judul penelitian 

No Judul Penelitian 

1. Strategi Komunikasi Pemasaran Film Indie Nasional (Lilis 

Puspitasari, S.Sos., M.I.Kom., Rangga Saptya Mohamad 

Permana, S.I.Kom., M.I.Kom.) 

2. Program Mitra Youtube Sebagai Strategi Pengembangan Komunitas 

Youtuber di Kota Bandung (Jimi N. Mahameruaji, S.Sos., M.Si., 

Detta Rahmawan, S.I.Kom., MA.)  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

g. Daftar Penerima HKI pada tahun 2015 sebanyak .... judul artikel penelitian. 

No Judul Artikel Penelitian 

1. Tanggapan Masyarakat Terhadap Kredibilitas Komunikator dalam 

Tayangan Iklan Pengobatan Tradisional pada Televisi Lokal (Suatu 

Studi Kuantitatif di Kota Bandung tentang Tayangan Iklan Pengobatan 

Tradisional Versi Mahabharat di Bandung TV) (Lilis Puspitasari, 

S.Sos., M.I.Kom & Aat Ruchiat Nugraha, S.Sos., M.Si.) 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

6.2 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kegiatan yang selalu dilakukan dan 

dikembangkan oleh para tenaga pendidik di  Prodi Televisi dan Film Fakultas 

Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran untuk meningkatkan dan menunjang  

pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung 

pada masyarakat sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi  serta 

tanggung jawab dalam mengembangkan kemampuan masyarakat. Berbagai 

pencapaian Pengabdian masyarakat Prodi Televisi dan Film yang dilakukan pada 

tingkat lokal dan nasional diperoleh dari berbagai dana hibah, APBN berupa 



Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) maupun hasil kerjasama 

antarlembaga.  

Berikut beberapa Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan oleh para 

tenaga pendidik di Prodi Televisi dan Film Fikom Unpad, antara lain: 

 

Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai pada tahun 2015, 2016 dan 2017  

sebanyak .... judul Pengabdian Kepada Masyarakat 

No Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 

1. Penguatan Partisipasi Kader PKK dalam Literasi Media Televisi di 

Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut (Ketua PKM: Evi 

Rosfiantika, S.Pd., M.Si.)  

2. Memperkenalkan Bahan Bacaan Sebagai Rintisan Penyelenggaraan 

Perpustakaan Masjid AT-TAQWA Permata Hijau Rancaekek Bandung 

(Ketua PKM: Dr. Pawit M. Yusup, M.S., Anggota: Evi Rosfiantika, 

S.Pd., M.S.i.)  

3. Pelatihan Menulis dan Kampanye Gemar Membaca di Perpustakaan 

Lembaga Permasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandung (Ketua PKM: Evi 

Rosfiantika, S.Pd., M.Si.)  

4. Pelatihan Jurnalisme Lingkungan bagi Jurnalisme Warga (Anggota PKM:  

Jimi N. Mahameruaji, S.Sos., M.Si.) 

5. Pelatihan Literasi Media bagi Siswa SMK Bhakti Nusantara Kec. 

Cileunyi Kabupaten Bandung (Anggota PKM: Jimi N. Mahameruaji, 

S.Sos., M.Si.)  

6. Publikasi Kegiatan dan Peningkatan Citra lembaga Pemasyarakatan 

Wanita kelas IIA Bandung bagi Publik Internal dan Eksternal Jawa Barat 

(Ketua PKM: Jimi N. Mahameruaji, S.Sos., M.Si.) 

7. Penyuluhan Penanggulangan Adiksi dan Dampak Negatif Game Online 

bagi Para Remaja di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten 

Bandung (Ikhsan Fuady, SP., M.Si., Rangga Saptya Mohamad 

Permana, S.I.Kom., M.I.Kom.) 

8. Implementasi Strategi dan Metodologi Pembelajaran Budaya Sunda 

Berbasis Filologi (Dr. Elis Suryani Nani Sumarlina, M.S., Dr. Undang 

Ahmad Darsa, M.Hum., Dr. Gugun Gunardi, M.Hum., Rangga Saptya 

Mohamad Permana, S.I.Kom., M.I.Kom.) 

9. Literasi Informasi Kebersihan Lingkungan: Penyuluhan Pengelolaan 

Sampah di Desa Sukanagara Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis (Dr. 

Jenny Ratna Suminar, M.Si., Drs. Hadi Suprapto Arifin, M.Si., Rangga 

Saptya Mohamad Permana, S.I.Kom., M.I.Kom.) 

10. Pelatihan Event Organizing Pentas Seni (Pensi) di SMAN 1 Bandung 

(Syauqy Lukman, S.Sos., MSM. & Lilis Puspitasari, S.Sos., M.I.Kom.) 

11. Pelatihan Mengenal Profesi Wartawan bagi Perangkat Kecamatan 

Jatinangor Kabupaten Sumedang (Dr. Aceng Abdullah, M.Si. & Dr. 

Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., SH., M.Si.) 

 

 

6.3 KERJASAMA 



Demi menunjang pencapaian visi dan misi, Program Studi Televisi dan Film 

Fikom Unpad menjalin kerjasama dengan beberapa pihak baik institusi 

pendidikan, instansi media televisi, maupun instansi perfilman. Kerjasama ini 

dijalin dengan tujuan untuk memperkuat kurikulum pembelajaran, memperluas 

wawasan bagi seluruh sivitas akademika, menyalurkan karya mahasiswa ke 

pengguna terutama industri, melakukan standarisasi kompetensi lulusan dengan 

dunia kerja dan peningkatan kualitas akademis. 

 

Beberapa instansi yang telah menjalin kerjasama dengan Program Studi Televisi 

dan Film Fikom Unpad antara lain:  

 

No Nama Instansi Jenis kegiatan 
 

Tahun 
Manfaat yang 

telah diperoleh 

1. 

Rajawali Citra 

Televisi 

Indonesia 

(RCTI) 

Kerjasama dalam 

bidang pelatihan, 

penelitian dan 

pemagangan 

2016 

Akan 

mengembangan 

SDM, Riset, dan 

Kurikulum 

2. 
Jogja Film 

Akademi (JFA) 

Kerjasama T.o.T 

produksi film 
2016 

Mengembangan 

SDM,  dan 

Kurikulum 

3. 
Sinematek 

Indonesia 

Kerjasama T.o.T 

produksi film 
2016 

Mengembangan 

SDM,  dan 

Kurikulum 

4. 

Institut Seni dan 

Budaya 

Indonesia 

(ISBI) 

Kerjasama dalam 

bidang pengajaran 
2016 

Mendapatkan 

dosen luar biasa 

5. 

Media 

Nusantara Citra 

(MNC) 

Kerjasama dalam 

bidang pelatihan, 

penelitian dan 

pemagangan 

2016 

Akan 

mengembangan 

SDM, Riset, dan 

Kurikulum 

6 

News and 

Entertainment 

Television  

(NET. TV) 

Kerjasama dalam 

bidang pelatihan, 

penelitian dan 

pemagangan 

2016 

Akan 

mengembangan 

SDM, Riset, dan 

Kurikulum 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VII 

KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 

 

 

7.1 Lembaga Kemahasiswaan 

 Kepmendikbud No.155/U/1998 menjelaskan bahwa, lembaga 

kemahasiswaan merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa 

serta  perluasan wawasan dan peningkatan kecendiakawanan serta integritas 

kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Lembaga kemahasiswaan 

merupakan sarana untuk penanaman sikap ilmiah, pemahaman tentang profesi, 

kerjasama serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. 

 Kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Padjadjaran berjalan sangat dinamis. Kegiatan dilakukan oleh 

lembaga kemahasiswaan maupun oleh nonlembaga kemahasiswaan. Lembaga 

kemahasiswaan terdiri dari lembaga tingkat fakultas dan tingkat jurusan, 

Sedangkan kegiatan yang diselenggarakan oleh non lembaga kemahasiswaan, 

yakni berbagai kegiatan yang disenggarakan oleh angkatan, kelas, mata kuliah, 

dll. 



 Lembaga kemahasiswaan di Lingkungan Fikom Unpad senantiasa mengacu 

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Kepmendikbud 

No. 155/U1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di 

Perguruan Tinggi. Fikom Unpad memiliki dua kampus yang masing-masing 

memiliki kegiatan proses belajar mengajar dan kegiatan kemahasiswaan, yakni 

Kampus Jatinangor dan kampus Bandung. Masing-masing kampus memiliki 

perangkat lembaga kemahasiswaan sesuai kebutuhan mahasiswa. Berikut ini 

lembaga kemahasiswaan yang berdiri di Fikom Unpad : 

 

7.1.1 Badan Eksekutif Mahasiswa. 

Lembaga eksekutif kemahasiswaan tertinggi di Fikom Unpad Jatinangor bernama 

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Bentuk dan prinsip lembaga ini mengacu 

kepada Pasal 2 Kepmendikbud No 155/U/1998. 

  

 

 

7.1.2 Himpunan Mahasiswa Program Studi 

Di Fakultas Ilmu Komunikasi terdapat tujuh program studi tingkat sarjana/vokasi, 

setiap program studi S1 memiliki himpunan mahasiswa, yakni: 

a. Himpunan Mahasiswa Jurnalistik 

b. Himpunan Mahasiswa Hubungan Masyarakat 

c. Himpunan Mahasiswa Manajemen Komunikasi 

d. Himpunan Mahasiswa Informasi dan Perpustakaan 

e. Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi  

f. Himpunan Mahasiswa TV dan Film 

g. Himpunan Mahasiswa Diploma/Vokasi 

 

7.1.3 Lembaga Kegiatan Kemahasiswan 

Selain lembaga kemahasiswaan yang bersifat keilmuan seperti di atas, di Fikom 

Unpad juga terdapat lembaga kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang 

olahraga, minat bakat, media massa, kegiatan sosial, dan keagamaan. 

 



OLAHRAGA: 

a. Klub Aktivis Pegiat dan Pemerhati Alam (KAPPA). 

KAPPA bergerak di bidang olahraga alam bebas sekaligus klub yang peduli 

terhadap lingkungan. Klub ini bergerak juga di bidang SAR dan pendidikan dasar 

bagi pencinta lingkungan. 

b. COSMIC  

Lembaga ini bergerak di bidang olahraga sepakbola dan futsal. Untuk mendukung 

kegiatannya, di kampus Fikom Unpad disediakan lapangan futsal dengan ukuran 

standar yang memadai untuk digunakan untuk latihan dan pertandingan futsal. 

c. BASKOM (Basket Fikom) 

Sesuai namanya, lembaga mahasiswa ini bergerak di bidang olahraga bola basket. 

Untuk mendukung aktivitasnya, saat ini tersedia lapangan basket yang memadai 

di kampus Fikom Unpad Jatinangor. 

 

 

SENI 

a. Cine Club (CC) 

Lembaga ini adalah klub sinematografi, dimaksudkan untuk membantu kegiatan 

akademik mahasiswa karena sinematografi merupakan bagian dari kegiatan 

komunikasi terapan. Selain memproduksi film pendek, pendokumentasian 

kegiatan, juga melakukan diskusi dan kajian tentang film. 

b. Fotografi Kampus (FOKUS) 

Kegiatan komunikasi tidak terlepas dari aktivitas dunia fotografi. Untuk 

meningkatkan kualitas dan aktivitas di dunia fotografi, maka berdirilah klub 

Fotografi Kampus yang disingkat FOKUS. Lembaga ini bergerak di dunia 

fotografi, selain aktif melakukan hunting foto, juga melakukan pameran, diskusi 

dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan dunia fotografi. 

c. Kelompok Grafis Fikom (KGF) 

Kegiatan komunikasi juga sangat erat dengan dunia cetak mencetak. Salah satu 

bagian dari ilmu komunikasi adalah ‘Komunikasi Visual’. Sebagai salah satu 

upaya meningkatkan kualitas mahasiswa di bidang seni grafis.   

d. Komunitas Musik Fikom (KMF) 



Musik adalah bagian dari komunikasi massa. Musik bukan hanya sarana hiburan, 

tapi juga sebagai sarana mentransfer nilai-nilai. KMF pun bukan sekedar 

kumpulan pemusik mahasiswa, tetapi juga mahasiswa yang memiliki kemampuan 

mengorganisasikan kegiatan sehingga alumni dari lembaga kemahasiswaan kelak 

mampu menjadi seorang event organizer. 

MEDIA  KAMPUS 

 Untuk menunjang kegiatan akademik mahasiswa merasa perlu untuk 

dibekali dengan kemampuan mengelola sebuah media massa.Di program Sarjana 

mengharuskan mahasiswanya mampu mengelola sebuah media sesuai bidang 

ilmunya. Selain itu, penerbitan juga merupakan sarana untuk mengasah 

intelektualitas mahasiswa melalui kegiatan menulis.  

a. dJatinangor 

dJatinangor yang didirikan sejak tahun 1997 adalah penerbitan mahasiswa tingkat 

fakultas yang diterbitkan secara berkala berupa majalah oleh mahasiswa, dari 

mahasiswa dan untuk mahasiswa. Mereka diberikan kemandirian untuk 

menuangkan aneka gagasan dengan bebas dan bertanggungjawab.      

b. Diurna 

Selain di tingkat fakultas, ada juga penerbitan di tingkat jurusan seperti majalah 

Diurna yang diterbitkan oleh Himpunan Mahasiswa Jurnalistik. 

c. M2 

Selain di tingkat fakultas, ada juga penerbitan di tingkat jurusan seperti majalah 

Diurna yang diterbitkan oleh Himpunan Mahasiswa Hubungan Masyarakat. 

d. Radioland 

Selain penerbitan, di Fikom Unpad terdapat lembaga kemahasiswaan yang 

mengelola radio internal bernama Radioland. Para aktivis mahasiswa 

memanfaatkan radio internal ini untuk menunjang kegiatan akademik mengingat 

radio merupakan salah satu kajian bidang komunikasi massa.  

e. TV UNPAD (Unpad Media Center) 

Selain itu, di Fikom Unpad juga terdapat lembaga kemahasiswaan yang 

mengelola Televisi internal bernama TV Unpad. Para aktivis mahasiswa 

memanfaatkan TV internal ini untuk menunjang kegiatan akademik mengingat 

televisi merupakan salah satu kajian bidang komunikasi massa.  



 

SOSIAL 

 Sebagai mahluk sosial, mahasiswa juga perlu membekali diri dengan rasa 

kepedulian bagi sesama. Unpad yang berdiri di sebuah kawasan di Kabupaten 

Sumedang dikelilingi oleh perkampungan penduduk yang bernuansa pedesaan, 

kondisi sosial seperti ini melahirkan sebuah lembaga mahasiswa yang bergerak di 

bidang sosial. Lembaga tersebut menamakan dirinya Keluarga Jatinangor 21 

(KJ-21).  

 KJ-21 adalah sebuah lembaga kemahasiswaan yang bergerak di bidang 

kakak-asuh. Lembaga ini mengelola kegiatan berupa pendampingan dan 

pendidikan luar sekolah bagi anak-anak di perkampungan sekitar kampus Unpad 

Jatinangor yang kurang mampu secara ekonomi.  

 Mahasiswa yang tergabung dalam KJ-21 mengasuh anak-anak sekitar 

kampus dengan aneka kegiatan positif yang oleh anak-anak tersebut tidak 

didapatkan di lingkungan rumah atau sekolah mereka. KJ-21 juga mengupayakan 

bea siswa dan bantuan peralatan sekolah bagi para adik-adik asuhnya. Angka 21 

menunjukan alamat kampus Unpad di Km 21 jalan Raya Bandung Sumedang 

Jatinangor. 

 

KEAGAMAAN 

 Selain bidang-bidang di atas, para mahasiswa juga merasa perlu untuk  

membekali diri dengan bekal spiritual. Mereka yang memiliki minat besar di 

bidang keagamaan bergabung kepada lembaga bidang keagamaan. 

a. Biro Kerohanian Islam (BKI) 

Lembaga kemahasiswaan ini menghimpun para mahasiswa Muslim yang 

memiliki kepedulian tinggi terhadap bidang agama Islam.Mereka membuat 

serangkaian kegiatan, baik kegiatan rutin maupun kegiatan khusus. BKI 

membantu kelancaran kegiatan ibadah rutin seperti shalat wajib dan shalat Jumat 

di Mesjid Al-Wushul Fikom Unpad. Selain itu BKI juga menyelenggarakan 

kegiatan-kegiatan lain, yang bersifat penalaran maupun pengabdian kepada 

masyarakat. 

b. Ikatan Mahasiswa Kristen Katolik (IMKK) 



Sebagai kampus yang pluralis, di kampus Fikom unpad juga berdiri IMKK 

dimana para mahasiswa yang beragama Kristen dan Katolik berhimpun di wadah 

ini. Mereka rutin mengadakan kebaktian bersama, peringatan hari besar agama 

Kristen/Katolik. Seperti halnya lembaga kemahasiswaan yang lain, IMKK pun 

melakukan kegiatan yang bersifat penalaran dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

LEMBAGA KEILMUAN SEJENIS 

 Selain lembaga-lembaga di atas, para mahasiswa Fikom Unpad juga 

berhimpun dalam sebuah wadah bernama Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Indonesia (IMIKI).Keanggotaannya bukan hanya mahasiswa sekampus, tetapi 

juga mahasiswa dari universitas atau sekolah tinggi yang memiliki kajian Ilmu 

Komunikasi. Karena jumlah mahasiswa ilmu komunikasi di Unpad jumlahnya 

paling banyak dibanding perguruan tinggi lain di Jawa Barat, maka Fikom Unpad 

memfasilitasi berdirinya IMIKI ini di lingkungan Unpad. IMIKI memiliki 

sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan bidang ilmu komunikasi. 

 

KEGIATAN NONLEMBAGA 

 Aktivitas kemahasiswaan di Fikom Unpad bukan hanya diselenggarakan 

oleh lembaga kemahasiswaan formal seperti yang ada di atas, tetapi juga 

dilaksanakan oleh non lembaga kemahasiswaan. Kegiatan tersebut umpamanya 

bisa dilakukan berupa: 

a. Kegiatan angkatan; 

b. Kegiatan mata kuliah tertentu; dan 

c. Kegiatan praktikum mahasiswa. 

 

7.2 Himpunan Mahasiswa Televisi dan Film (HIMA-TVF) 

7.2.1 Selayang Pandang HIMA-TVF Fikom Unpad 

 HIMA-TVF Fikom Unpad resmi berdiri pada tanggal  3 Juni 2016  

di Jatinangor. Kebutuhan akan wadah untuk menampung aspirasi  dan 

mengembangkan  reativitas mahasiswanya menjadi dasar berdirinya HIMA-

TVF. Visi dari HIMA-TVF adalah “Menciptakan lembaga kemahasiswaan 

yang dapat mengembangkan potensi diri serta  kreativitas anggotanya, 



menjadi penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa prodi Televisi dan 

Film, serta mampu menjalin hubungan baik dengan pihak internal maupun 

eksternal”. Sedangkan Misi dari HIMA-TVF adalah: 

1. Mengembangkan minat, bakat dan kreativitas anggota HIMA-TVF di bidang 

akademik maupun non-akademik melalui kegiatan kemahaiswaan. 

2. Melaksanakan fungsi HIMA-TVF sebagai media penampunng dan penyalur 

aspirasi mahasiswa Program Studi Televisi dan Film. 

3. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang dapat menjalin solidaritas antar 

anggota HIMA-TVF serta membangun hubungan dan jaringan yang baik 

dengan semua elemen prodi, fakultas, universitas dan pihak luar 



4. 7.2.2 Struktur Organisasi dan Akun Media Sosial HIMA-TVF 

Media Sosial HIMA-TVF 
 

Line: @mix4827z 

E-mail: tvfilmunpad@gmail.com 

Instagram: @tvfilmunpad 

Twitter: @tvfilmunpad 

Website: himatvf.fikom.unpad.ac.id 

YouTube channel: TVFilm Unpad 

 

 

mailto:@mix4827z
mailto:tvfilmunpad@gmail.com


7.2.3 Kegiatan Kemahasiswaan HIMA-TVF Tahun 2016-2017 

 

Tahun 2016 

1. Musyawarah Besar Perdana HIMA-TVF 

HIMA-TVF telah melakukan mubes pertamanya pada 3 Juni 2016. Dalam mubes 

tersebut, anggota hima membahas dan mengesahkan AD/ART serta memilih 

ketua. 

 

2. Rapat Kerja Perdana HIMA-TVF 

HIMA-TVF telah melaksanakan Rapat Kerja perdananya pada Kamis, 25 

Agustus 2016. Kegiatan ini merupakan rapat kerja yang akan dihadiri oleh 

seluruh pengurus HIMA-TVF. Pada rapat kerja ini akan dibahas program kerja 

perdivisi selama periode 2016/2017 dan membahas GBHK yang berkaitan dengan 

HIMA-TVF. 

 

3. Lomba Foto Indomaret 2016 Road To Campus 

Indomaret dan Nikon Indonesia bekerja sama dengan HIMATVF untuk 

menyelenggarakan acara ini. Acara ini merupakan sosialisasi lomba foto yang 

diadakan oleh Indomaret dan Nikon Indonesia. Selain sosialisasi, terdapat 

workshop fotografi dengan narasumber dari Nikon Indonesia dan idphotographer. 

Acara ini berlangsung pada tanggal 14 September 2016 di Auditorium Fikom 

Unpad, Jatinangor. 

 

4. Launching Hima-TVF Kabinet Satu Frekuensi 

HIMA-TVF menyelenggarakan launching pada tanggal 28 September 2016. 

Acara ini merupakan syukuran sekaligus publikasi resmi berdirinya HIMA-TVF 

dan terbentuknya kabinet Satu Frekuensi. Acara ini dihadiri oleh perwakilan 

lembaga di Fikom Unpad. 

 

5. Emtek Goes to Campus 

Emtek Group bekerja sama dengan HIMA-TVF dan BEM FPIK 

menyelenggarakan acara EMTEK Goes To Campus pada tanggal 10- 11 Oktober 



2016 di Grha Sanusi Unpad, Dipati Ukur, Bandung. Sebanyak 10 orang anggota 

HIMATVF terlibat sebagai panitia. Rangkaian acara ini terdiri atas seminar, 

workshop, job fair, campus & school competition, dan campus bazaar. 

 

6. Lebaran TVF (Lesehan Bareng Anak TVF) 

Lebaran TVF merupakan serangkaian acara “welcoming day” yang 

diselenggarakan oleh HIMA-TVF untuk menyambut mahasiswa TVF angkatan 

2016. Acara ini berlangsung tanggal 29-30 Oktober 2016. Rangkaian acara ini 

terdiri atas berbagai macam kegiatan seperti pengenalan HIMA-TVF, games, 

pentas seni, screening dan diskusi, serta simulasi mubes sekaligus pemilihan ketua 

angkatan 2016. 

 

7. Indonesian Ethnographic Film Festival 

Sebanyak 20 orang anggota HIMA-TVF menjadi peserta workshop dalam 

Indonesian Ethnographic Film Festival yang diselenggarakan pada 16-18 

November 2016 di Perpustakaan Universitas Indonesia, Depok. Acara ini 

diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bekerja sama dengan Balai 

Perpustakaan Universitas Indonesia (UI Depok). 

 

8. Training of  Trainer (ToT) 

Training of Trainer adalah kegiatan yang dipelopori oleh divisi kaderisasi HIMA-

TVF. Kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian orientasi jurusan televisi 

dan film. Kegiatan ini bertujuan untuk membagikan pengetahuan seputar televisi 

dan film dari mahasiswa Televisi dan Film angkatan 2015 kepada masiswa 

Televisi dan Film angkatan 2016. Materi yang disampaikan yaitu mengenai 

brainstorming, cinematography, dan editing. Kegiatan ToT ini  dilaksanakan 

dalam 2 hari berturur-turut selama 3 minggu yaitu pada tanggal 2-3 Desember 

2016, 9-10 Desember 2016, dan 16-17 Desember 2016. 

 

 

 

 



 

TAHUN 2017 

1. Bedah Produksi Film “Trinity, The Nekad Traveler” 

HIMA-TVF dan Tujuh Bintang Sinema bekerja sama mengadakan acara bedah 

produksi film "Trinity, The Nekad Traveler" di Bale Santika Unpad, Jatinangor 

pada hari Senin, 27 Februari 2017. Acara ini adalah salah satu dari strategi yang 

dilakukan untuk mempromosikan film The Naked Traveler. Tim marketing film 

ini mendatangkan Trinity, penulis buku “The Naked Traveler” dan salah satu 

pemain dari filmnya yaitu Hamish Daud. 

 

2. SFR 101 (Rangkaian Orientasi Jurusan Televisi dan Film) 

SFR 101 adalah rangkaian acara orientasi jurusan yang di dalamnya terdapat 

beberapa kegiatan. Salah satunya adalah Sharing Seputar TV Film (SSTF) dibulan 

Maret 2017. SSTF dilaksanakan 2 hari berturut-turut selama tiga minggu yaitu 

pada 4-5 Maret 2017, 11-12 Maret 2017 dan 18-19 Maret 2017. Kegiatan ini 

bertujuan untuk membagikan pengetahuan seputar televisi dan film dari 

mahasiswa Televisi dan Film angkatan 2015 kepada mahasiswa Televisi dan Film 

angkatan 2016. Materi yang disampaikan yaitu mengenai brainstorming, 

cinematography, artistik, dan editing. 

 

3. Seminar Industri Televisi dan Film 

Seminar dengan tema Industri Televisi dan Film Kemarin, Sekarang, dan Yang 

Akan Datang merupakan bagian dari rangkaian orientasi jurusan HIMA-TVF di 

bulan April 2017. Seminar ini dilaksanakan pada Sabtu, 29 April 2017. Seminar 

ini bertujuan untuk menambah wawasan dan memberikan gambaran tentang 

perkembangan dunia industri Televisi dan industri Film kepada mahasiswa-

mahasiswa baru jurusan Televisi dan Film. Selain itu, seminar ini juga bertujuan 

untuk memberikan pengetahuan tambahan bagaimana gambaran bekerja di dunia 

Televisi dan Film. Pada seminar ini kami mendatangkan seorang praktisi masing-

masing dari industri Televisi dan Film. 

 

 



 

4. Malam Apresiasi HIMA-TVF 

Malam Apresiasi diselenggarakan untuk mengapresiasi karya dan hasil belajar 

mahasiswa baru Program Studi Televisi & Film di rangkaian kelas SSTF pada 

bulan Maret, serta untuk melantik mahasiswa baru Program Studi Televisi & Film 

sebagai anggota HIMA-TVF. Malam Apresiasi HIMA-TVF diadakan di hari yang 

sama dengan Seminar yaitu Sabtu 29 April 2017. Kegiatan ini sekaligus menjadi 

penutup dari rangkaian orientasi jurusan yang diadakan oleh Divisi Kaderisasi. 

 

5. RCTI Broadcasting Day 

RCTI bekerja sama dengan Prodi Televisi dan Film serta HIMA-TVF 

mengadakan acara “Broadcasting Day” pada hari Rabu, 24 Mei 2017 di 

Auditorium pascasarjana Fikom UNPAD. Acara dihadiri oleh enam program studi 

yang berada di Fikom UNPAD. Acara Broadcasting Day ini memiliki tujuan 

sebagai sarana sharing ilmu dari orang-orang yang berpengalaman di bidangnya 

kepada mahasiswa Fikom UNPAD. Materi yang disampaikan pun beragam mulai 

dari programming hingga marketing. 

 

6. Nonton Bareng Film Ziarah 

Untuk merayakan masuknya film alternatif ke bioskop, HIMA-TVF memfasilitasi 

masyarakat Jatinangor yang ingin menonton film Ziarah dengan mengadakan 

Nonton Bareng Film Ziarah di Bioskop XXI, Jatos pada hari Senin, 29 Mei 2017. 

HIMA-TVF juga menghadirkan co-producer film Ziarah, Mbak Ridla An-Nuur, 

untuk berdiskusi dengan penonton setelah pemutaran film. 

 

7. Produksi Bersama 

Untuk menambah karya agar program studi ini semakin dikenal oleh masyarakat, 

para mahasiswa Televisi dan Film angkatan 2015 dan 2016 membuat film pendek 

yang akan dilombakan sesama jurusan. Divisi HRD akan membentuk beberapa 

kelompok yang beranggotakan angkatan 2015 dan 2016 dan mereka akan 

memproduksi film pendek selama liburan hingga awal November 2017.  

 



 

8. Oren Item Film Festival 

Film yang telah diproduksi selama liburan akan diputar dan dilombakan melalui 

film festival yang dibuat oleh Divisi HRD yaitu Oren Item Film Festival. Tujuan 

diadakannya kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan sekaligus mengapresiasi 

karya film pendek yang telah dibuat oleh mahasiswa Televisi dan Film angkatan 

2015 dan 2016. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada November 2017. 

 

9. Musyawarah Besar 

Sehubungan dengan berakhirnya masa periode HIMA-TVF 2016/2017 perlu 

adanya regenerasi kepengurusan. Musyawarah Besar HIMA-TVF ke-2 akan 

dilaksanakan selama 3 hari. Hari pertama kami akan menyelenggarakan Laporan 

Pertanggung Jawaban oleh dari HIMA-TVF 2016/2018. Hari kedua kami akan 

menyelenggarakan musyawarah penyesuaian AD/ART. Hari ketiga 

menyelenggarakan pemilihan Ketua HIMA-TVF periode 2018/2019. Rencananya 

musyawarah besar akan dilaksanakan pada 18 November 2017, 25 November 

2017 dan 2 Desember 2017. 

 

7.3 Prestasi Mahasiswa Program Studi Televisi dan Film Fikom Unpad 

No. Nama Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan Tingkat Prestasi 

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

TAHUN AJARAN 2015/2016 

No. Nama Kegiatan Waktu 

Kegiatan 

Nama 

Mahasiswa 

  

1. Forsi Dayung 2015 Wawat Darwati Lokal  Juara 3 

2. Lomba Video Iklan 

Ayo Naik Bus 

2015 Alvin B. Ridwan 

dan Shan Bisry 

Sujudi 

Lokal Juara 1 

3. Universitas 

Indonesia 

Basketball 

Invitation 

2015 Muhammad 

Aulia 

Nasional Juara 1 

4. Mega Forsi 2016 

(Basket) 

2015 Muhammad 

Aulia 

Lokal  Juara 2 

5. Liga Mahasiswa 

West Java Region 

2015 Muhammad 

Aulia 

Nasional  Juara 3 

6. Universiade UI 

2016 

2015 Muhammad 

Aulia 

Nasional  Juara 3 

7. Ajisaka UGM 

(Arjuna/Photostory) 

2015 Gede Darmika 

Panji Putra 

Nasional Silver 

(Juara 2) 



8. Festival Taman 

Film Bandung  

2015 Gede Darmika 

Panji Putra 

(Sutradara) dan 

Safina Zora 

Hassanah 

(Editor) 

(Judul Film: 

Megamendung) 

Nasional  The Best 

Genre 

Drama 

9. Pekan Seni 

Mahasiswa 

Nasional 

2015 Gede Darmika 

Panji Putra 

Nasional Duta Foto 

Jawa Barat 

10. Lomba Short Movie 

Positif Infinity 

Faperta Unpad 2016 

2015 Reza Suryanto 

(DOP) dan 

Elsatoria Hanifa 

(Editor) 

(Judul Film: 

Semalam) 

Lokal  Juara 1 

11. Lomba Short Movie 

Positif Infinity 

Faperta Unpad 2016 

2015 Reza Suryanto 

(DOP) dan 

Elsatoria Hanifa 

(Editor) 

(Judul Film: 

Semalam) 

Lokal  Juara 

Favorit 

12. Lomba Short Movie 

Tamansari Film 

Festival 2016 

2015 Reza Suryanto 

(DOP) dan 

Elsatoria Hanifa 

(Editor) 

(Judul Film: 

Semalam) 

Nasional  Best Picture 

13. Lomba Short Movie 

Tamansari Film 

Festival 2016 

2015 Reza Suryanto 

(DOP) dan 

Elsatoria Hanifa 

(Editor) 

(Judul Film: 

Semalam) 

Nasional  Best Film 

Editing 

14. Lomba Short Movie 

Tamansari Film 

Festival 2016 

2015 Reza Suryanto 

(DOP) dan 

Elsatoria Hanifa 

(Editor) 

(Judul Film: 

Semalam) 

Nasional  Best Sound 

15. Moviekom CC 

Fikom Unpad 2016 

2015 Reza Suryanto 

(DOP) dan 

Elsatoria Hanifa 

(Editor) 

(Judul Film: 

Semalam) 

Lokal Nominasi 

Best 

Scriptwriter 

& Best 

Actor 

16. Mojang Jajaka Kota 

Tasikmalaya 2016  

2015 Dina Raniah 

Naifah 

Lokal   Mojang 

Kewes 

17. Bandung Marching 

Band Championship 

2015 Raden Achmad 

Kartadi 

Nasional Peringkat 4 

Brass Band 

Concert 



18. Bandung Marching 

Band Championship 

2015 Raden Achmad 

Kartadi 

Nasional Peringkat 6 

Street 

Parade 

 

19 

 

Pertukaran pelajar 

AIESEC Global 

Citizen 

2017 Elsatoria Hanifa Internasional  Pertukaran 

pelajar 

TAHUN AJARAN 2016/2017 

20 Juara UGM 

Volleyball Cup 

2016 

2016 Dalili Gaisani 

Masturina 

Nasional  

21 Juara 1 ITB 

Volleyball Cup 

Puteri 2017 

2017 Dalili Gaisani 

Masturina 

Nasional Juara 

peringkat I 

22 Juara 2 Basket pada 

Forsi Unpad 

2016 Israelly Rex 

Kawengian 

Nasional  Juara 

peringkat 2 

23 Juara 3 BOC 2016 Israelly Rex 

Kawengian 

Nasional Juara 

peringkat 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.4 Layanan kepada Mahasiswa 

No. Jenis Pelayanan kepada 

Mahasiswa 

Bentuk kegiatan, Pelaksanaan dan Hasilnya 

(1) (2) (3) 

1 Bimbingan dan konseling Bentuk :  

Pengembangan Tim Pelaksana Bimbingan dan Konseling (TPBK)   

Pelaksanaan :  

a. Rekrutmen dosen konselor di tingkat fakultas  

b. Pengiriman dosen-dosen Prodi Televisi dan Film untuk mengikuti penataran dosen konselor 

yang diselenggarakan oleh TPBK di tingkat Universitas 

c. Mengatur jadwal piket dosen konselor di Ruangan Sekretariat TPBK 

d. Menyelenggarakan workshop penyegaran dosen wali 

Bentuk Kegiatan: 

a. Mendampingi mahasiswa yang mengalami kesulitan akademik dengan cara membuka layanan 

konsultasi akademik pada setiap hari kerja. 

b. Memberikan konsultasi kepada mahasiswa yang mengalami permasalahan non akademik 

(pribadi atau keluarga)  

 

Hasil : 

a. Meningkatnya kualitas belajar mahasiswa (berupa peningkatan IPK) 

b. Meningkatnya rasa percaya diri mahasiswa sehingga mampu belajar dengan baik. 

c. Meningkatnya jenis pelayanan TPBK 

 Bimbingan dan Pengembangan Diri 



 Bimbingan Akademik 

 Bimbingan Karir 

 Konseling Akademik 

 Konseling Pribadi untuk mahasiswa yang mendapat masalah pribadi 

d. Meningkatnya pelayanan secara individual (inisiatif pribadi atau atas rujukan dosen wali) 

e. Meningkatnya pelayanan secara kelompok 

f. Rasio Pembagian tugas dosen wali dan dosen konselor dibandingkan jumlah mahasiswa 

semakin merata. 



2 Minat dan bakat (ekstrakurikuler) Bentuk : 

a. Pengembangan Lembaga Kemahasiswaan (Himpunan Mahasiswa) 

b. Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan 

Pelaksanaan :   

a. Menyelenggarakan berbagai kegiatan dan melakukan pendampingan kepada mahasiswa dalam 

berbagai kegiatan yang menampung serta menyalurkan minat dan bakat mahasiswa pada 

berbagai bidang, baik yang berhubungan dengan penalaran (akademik maupun non akademik), 

yang berhubungan dengan hobi dalam bidang olahraga, seni, budaya, dan sebagainya. 

b. Menyediakan Ruang Sekretariat Himpunan Mahasiswa dan UKM di  Gedung Student Centre, 

sebagai pusat Unit Kegiatan Mahasiswa dan Lembaga Kemahasiswaan 

c. Mengatur penjawalan penggunaan fasilitas Ruang Aula, Gedung Student Centre dan sekitarnya 

termasuk GOR Indoor bulutangkis, Lapangan Futsal dan Lapangan Basket Fikom Unpad 

Hasil :  

a. Terselenggaranya berbagai aktivitas yang mampu menjaga eksistensi dan perkembangan  

Himpunan Mahasiswa Televisi dan Film (HIMA-TVF) 

b. Tertibnya penggunaan fasilitas untuk berbagai kegiatan kemahasiswaan yang mendorong 

pengembangannya. 

 

 

 

 

 

 



No Nama Kegiatan Penyelenggara Keterangan 

Penalaran Minat 

1 Musyawarah Besar perdana 

Hima TVF 

TVF  V 

2 Launching Hima TVF Kabinet 

satu frekuensi 

TVF  V 

3 Lebaran TVF (Lesehan Bareng 

Anak TVF) 

TVF  V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3 Pembinaan Soft Skills Bentuk :  

a. Penyelenggaraan  pelatihan untuk menunjang  soft skills mahasiswa  yang akan membantu 

mereka untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya 

b. Pengiriman perwakilan mahasiwa untuk diikutsertakan dalam berbagai pelatihan yang 

menunjang soft skills, yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga di dalam lingkungan 



Unpad maupun di luar Unpad  

 

Pelaksanaan :  

a. Penyelenggaraan Pelatihan Kemahasiswaan Program Studi Televisi dan Film  

b. Penyelenggaraan Workshop Fotografi 

c. Menyelenggarakan Kompetisi Karya Tulis Mahasiswa tingkat internal Fikom 

d. Menyelenggarakan Seleksi Mahasiswa Berprestasi Tingkat internal Fikom 

Hasil : 

a. Terselenggaranya kegiatan yang diselenggarakan oleh HIMA-TVF 

b. Terselenggaranya workshop fotografi 

c. Terikutsertakannya mahasiswa Prodi Televisi dan Film dalam berbagai kompetisi di internal 

Fikom maupun Unpad. 

d. Terselenggaranya acara workshop Epicentrum 

 

No Nama Kegiatan Penyelenggara Keterangan 

Penalaran Softskil 

1 Lomba Foto Indomaret 2016 Rod to 

Campus 

TVF  V 

2 Emtek Goes to Campus TVF  V 

3 Lebaran TVF (Lesehan Bareng Anak 

TVF) 

TVF  V 

4 Indonesian Etnographic Film Festival TVF  v 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Beasiswa 

 

Bentuk :  

a. Pembukaan akses  Informasi secara luas kepada mahasiswa tentang sumber-sumber beasiswa 



melalui website, banner maupun publikasi di program studi maupun Fakultas 

b. Bantuan pengurusan surat-surat untuk syarat kelengkapan pengajuan beasiswa 

c. Pencarian sumber dana beasiswa dari berbagai institusi pemerintah maupun swasta melalui 

para  alumni yang telah bekerja di institusinya 

d. Pencarian sumber  beasiswa melalui kerjasama dengan  institusi pemerintah maupun swasta 

Pelaksanaan : 

a. Menyebarkan poster, pamflet dan banner berisi informasi beasiswa di lingkungan kampus 

Fikom dan ruang Program Studi 

b. Mengumumkan tawaran beasiswa di website www.fikom.unpad.ac.id, dan www.unpad.ac.id  

c. Membuat surat edaran yang dibagikan kepada mahasiswa berisi form tawaran beasiswa, syarat 

dan tenggat waktu pengajuan 

d. Meningkatkan komunikasi dengan mahasiswa untuk mengingatkan mereka agar melengkapi 

syarat pengajuan beasiswa  

e. mengkoordinasikan bank data calon penerima beasiswa dengan bagian kemahasiswaan Fikom 

e. Menjalin hubungan dengan  melakukan lobi kepada alumni yang duduk di  berbagai institusi 

pemerintah maupun swasta,  untuk mengajak anggotanya memberikan kontribusi pada 

almamaternya dengan memberikan beasiswa pada mahasiswa. 

Hasil: 

a. Sepuluh mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Bidik Misi di tahun 2015 

b. Satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa BRI di tahun 2015 

c. Empat mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Bidik Misi di tahun 2016 

http://www.fikom.unpad.ac.id/
http://www.unpad.ac.id/


 

NO JENIS BEASISWA JUMLAH DANA 

(Rp) 

JUMLAH MAHASISWA 

1. BRI Rp. 4.800.000,- 1 

2. Bidik Misi Rp. 12.000.000,- 14 
 

5 Kesehatan 

 

Bentuk :  

a. Penyediaan layanan  fasilitas kesehatan bagi mahasiswa Fikom Unpad 

b. Penyediaan layanan pendampingan tim kesehatan bagi berbagai kegiatan yang diselenggarakan 

yang melibatkan mahasiswa Fikom Unpad  

Pelaksanaan :  

a. Penyediaan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengobatan & Kesehatan di dekat Kampus Fikom 

Unpad Jatinangor 

b. Pendampingan tim kesehatan di berbagai acara yang diselenggarakan melibatkan mahasiswa 

Fikom Unpad 

Hasil : 

a. Kesehatan mahasiswa Unpad dapat lebih terpantau oleh pihak Fakultas 

b. Terjaganya segala kegiatan mahasiswa dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti (korban ospek 

akibat kelelahan dan sakit) 

 



 

 

6 Asuransi Bentuk : 

a. Jaminan asuransi jiwa dan kecelakaan bagi mahasiswa Fikom Unpad  

Pelaksanaan : 

a. Pendaftaran mahasiwa  Fikom Unpad sebagai pemegang polis asuransi jiwa dan kecelakaan 

selama mereka terdaftar sebagai mahasiswa Unpad 

 



7.5 Evaluasi Lulusan 

Program Studi Televisi dan Film telah menyiapkan upaya pelacakan dan 

perekaman data lulusan. Prodi Televisi dan Film akan melakukan tracer study 

setiap tahun Di dalamnya akan terangkum berbagai gambaran tentang bagaimana 

proses pencarian kerja, gambaran kompetensi yang dibutuhkan di lapangan kerja, 

serta kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh alumni Prodi Televisi dan Film 

dengan yang dibutuhkan oleh lapangan kerja. Tracer study akan dilakukan dengan 

cara surat-menyurat secara resmi dengan alumni (surat biasa ataupun surat 

elektronik) dan membangun jejaring melalui media sosial. 

   Prodi televisi dan film karena belum mempunyai alumni saat ini mengawali 

persiapan dengan menjaring alumni fakultas ilmu komunikasi yang bekerja di 

bidang televisi dan film untuk mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan dalam 

merancang program studi pelacakan (tracer study). Studi pelacakan nanti akan 

digunakan sebagai umpan balik (feed back) bagi Prodi Televisi dan Film untuk 

mengevaluasi dan memperbaiki kurikulum, agar lulusan dapat mengantisipasi 

kebutuhan/tuntutan masyarakat. Metode tracer study akan dilakukan dengan 

menyebarkan angket atau daftar pertanyaan yang akan diisi calon alumni Prodi 

Televisi dan Film dari berbagai angkatan.Tujuan dari tracer study yang akan 

dilakukan oleh Prodi Televisi dan Film yakni: 

1. Melacak bidang pekerjaan yang diperoleh oleh alumni. 

2. Mendapatkan gambaran kiprah bidang yang digeluti oleh alumni. 

3. Mendapatkan masukan relevansi kurikulum dengan tuntutan keahlian di 

masyarakat dan industri dalam pekerjaan dan perkembangan keilmuan bidang 

televisi dan film. 

4. Mendapatkan gambaran hubungan antara alumni dengan almamater. 

5. Mengetahui hambatan yang dihadapi lulusan dalam dunia kerja. 

6. Mengetahui kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. 

 

7.6 Himpunan Alumni 

Lulusan Prodi Televisi dan Film direncanakan untuk dihimpun ke dalam ikatan 

alumni tingkat fakultas yang bernama “IKA Fikom Unpad”. Lembaga ini telah 



berdiri sejak tahun 1964; beberapa tahun setelah IKA Unpad berdiri. Ada pun visi 

dan misi IKA Fikom Unpad adalah : 

Visi :  

”Mewujudkan alumni Fikom Unpad yang profesional, bermartabat  

dan cinta almamater” 

Misi : 

1. Menggali dan mengembangkan profesionalisme alumni Fikom Unpad. 

2. Meningkatkan citra alumni Fikom Unpad di segala bidang kegiatan. 

3. Meningkatkan peranan alumni Fikom Unpad dalam berbagai bidang, baik 

dalam masyarakat maupun bagi almamater.  

 

Berdasarkan visi dan misi tersebut IKA Unpad memandang perlu melakukan 

berbagai langkah : 

1. Menginventarisasi secara terus menerus para alumni yang telang dan 

sedang bekerjasama dengan Fakultas. 

2. 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. 

3. Menanamkan semangat kebersamaan, dengan cara terus melakukan 

komunikasi melalui forum-forum pertemuan, termasuk pembuatan media 

komunikasi.  

4. Membangun jaringan kerja alumni sebagai upaya meningkatkan peranan 

alumni di segala bidang. 

 

Kegiatan IKA Fikom dilakukan untuk menjaga silaturahmi dan mengembangkan 

jaringan antaranggota. dari proses silaturami itu para anggota dapat lebih intensif 

dalam berbagai kerjasama. IKA Unpad memiliki sistem data base Alumni yang 

diupdate secara reguler dalam setiap Dies Unpad. Beberapa anggota alumni 

dijadikan narasumber untuk memberikan masukan teoretis maupun praktis dalam 

pengembangan kurikulum dalam berbagai kegiatan diantaranya menjadi 



pembicara dalam kegiatan Prodi Televisi dan Film maupun himpunan mahasiswa 

secara reguler dalam bentuk workshop, diskusi, dan seminar.  

Dalam mengembangkan jejaring dan kerjasama, program studi secara reguler 

melakukan kunjungan ke intansi yang terkait dengan bidang televisi dan film, 

melalui relasi dengan para alumni Fikom Unpad. Dalam beberapa mata kuliah 

tidak jarang para alumni Fikom yang berkiprah di dunia televisi dan film yang 

juga diundang untuk menjadi dosen tamu sesuai dengan kompetensi yang dapat 

diberikan. 

Keterlibatan para alumni dalam kegiatan himpunan mahasiswa dilakukan secara 

reguler melalui kegiatan-kegiatan yang berorientasi terhadap dunia kerja dalam 

bentuk workshop, diskusi, dan seminar. Para alumni terlibat dalam beberapa 

kegiatan akdemik dan non akademik diantaranya akan diuraikan di bawah ini, 

yaitu kegiatan yang terkait dengan kegiatan akademik meliputi: 

1. Sumbangan Fasilitas 

- Sumbangan buku pada perpustakaan program studi. 

- Sumbangan alat praktikum untuk kegiatan pembelajaran program studi. 

- Sumbangan film pada perpustakaan program studi, bisa dalam bentuk 

DVD/file.  

2. Sumbangan Dana 

Pemberian sumbangan/penggalangan dana untuk pengembangan fasilitas 

pembelajaran program studi dan HIMA. Contohnya adalah 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. 

4. Keterlibatan dalam Kegiatan Akademik 

Kegiatan-kegiatan dalam pengembangan kurikulum, misalnya melalui pelibatan 

IKA Fikom UNPAD dalam penyusunan kurikulum mata kuliah yang berdasarkan 

pada kebutuhan stakeholders. 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 

dan 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.  

 

Kegiatan-kegiatan non akademik, 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. 

4. Penyediaan fasilitas untuk kegiatan non akademik (kegiatan UKM), misalnya 

FOKUS (Fotografi Kampus), KMF (Komunitas Musik Fikom), dJjatinangor, 

KAPPA, dan lain-lain. 

 

Dari berbagai kegiatan tersebut, berikut ini output yang saat ini diperoleh: 

1. Terjalinnya networking antara program studi, alumni dan stakeholder. 

2. Adanya partisipasi alumni dalam pengembangan kurikulum dan metode 

pembelajaran  

3. Adanya partisipasi alumni dalam pengembangan sarana dan prasarana 

penunjang kegiatan akademik di program studi. 

 
 
 


