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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT Yang Maha
Pengasih dan Maha Penyayang, karena dengan rahmat, taufik serta hidayah-
Nya-lah semua aktivitas dapat berjalan termasuk penyusunan Buku Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
(Fikom Unpad) Tahun 2015 ini.
Fikom Unpad terus berupaya untuk selalu meningkatkan kinerja, agar institusi
pendidikan ini dapat memberikan kontribusi bagi kemaslahatan bangsa
khususnya di dunia pendidikan. Upaya ini tercermin melalui berbagai kegiatan,
baik penguatan, perubahan  kurikulum dengan melibatkan asosiasi, para
pengguna lulusan dan praktisi dalam berbagai kegiatan seperti lokakarya,
diskusi ilmiah, workshop dan lain sebagainya yang secara periodik dilaksanakan,
baik di tingkat Program studi maupun Fakultas. Semua aktivitas akademik ini
dilakukan merujuk pada ketentuan-ketentuan perundang-undangandan dasar
kebijakan akademik lainnya. Buku Pedoman ini berisi berbagai informasi
mengenai penyelenggaraan program pendidikan jenjang Diploma dan Sarjana
yang dikelola Fikom Unpad, sebagai petunjuk teknis yang perlu dipahami dan
dijalankan oleh mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Kami berharap Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan ini dapat menjadi
panduan bagi insan akademik di Fikom Unpad. Insya Allah kami membuka diri
untuk menerima masukan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata
penghargaan yang tulus kami sampaikan kepada seluruh tim serta semua pihak
yang secara bersama-sama menyusun buku pedoman ini. Jayalah Fikom Unpad.
Maju terus dunia pendidikan Indonesia.

Jatinangor, Maret 2015
Dekan,

Prof. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D.
NIP. 195801281982031002



| Unive rs i tas  Padjad ja ran / Fakul tas I lmu Komunikasi 2015/2016|
ii

NO. N A M A GOL. JABATAN

1. Prof. H. DeddyMulyana, M.A., Ph.D. IV Penanggung Jawab
2. Dr. Susanne Dida, M.M. IV Wk. Penanggung Jawab Bidang

Administrasi dan Keuangan
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Dekan,

Prof. H. DeddyMulyana, M.A., Ph.D.
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BAB I

Fakultas

A. SEJARAH FAKULTAS FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

Perjalanan Fakultas Ilmu Komunikasi yang ada saat ini diawali

dari pemikiran sekelompok tokoh pendiri yaitu Prof. Dr. Mr. R.

Moestopo, Azhary Sulaiman, A.Z. Palindih, S. Rochnadi, dan R. Roekomy

yang hasilnya pada 6 September 1960 terbit SK Ketua Yayasan Pembina

Unpad mengenai pembukaan Fakultas Jurnalistik dan Publisitik.

Fakultas ini kemudian resmi dibuka 18 September 1960 dengan

diangkatnya Prof. Dr. Mr. R. Moestopo sebagai Dekan Fakultas baru ini.

Tanggal 18 September kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya

Fikom.

Perjalanan setelah dibukanya Fakultas Jurnalistik dan Publisistik,

pada 8 Nopember 1960 secara resmi disampaikan kepada Menteri PTIP

dan pada 1 Pebruari 1962 Fakultas ini menjadi Fakultas Publisistik dan

Jurnalistik. Dengan berbagai pertimbangan baik akademis dan

kebutuhan akan lulusan yang terserap di dunia kerja terjadi perubahan

nama pada Fakultas ini dimana 23 April 1963 Fakultas Publisitik dan

Jurnalistik mengalami pergantian nama menjadi Fakultas Publisistik

Unpad yang pada 27 Pebruari tahun 1964 sarjana fakultas ini

mendapatkan kesetaraan ijasah negeri.

Fakultas ini secara resmi bernaung dibawah Unpad berdasarkan

SK Menteri PTIP No. 225 tertanggal 1 Nopember 1965 dimana terjadi
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perubahan bahwa Institut Publisistik dengan lima jurusan yang ada

pada waktu itu, yakni:

1. Jurnalistik

2. Penerangan/Propaganda

3. Public Relations

4. Graphic Arts/Photography

5. Telekomunikasi (Komunikasi Massa)

Menjadi salah satu Fakultas yang ada di lingkungan Unpad dengan

nama Fakultas Publisistik.

Perubahan masih terus terjadi ketika orientasi ilmu Komunikasi

mengalami pergeseran dari Eropa khususnya Jerman ke Amerika dan ini

dinyatakan dengan SK presiden RI No. 47 tahun 1982 tertanggal 7

September 1982 tentang susunan organisasi Unpad, dan

Kepmendikbud RI No.133/O/1983 tanggal 5 Maret 1983 tentang

organisasi dan tata kerja Unpad, bahwa Fakultas Publisistik diubah

namanya menjadi Fakultas Ilmu Komunikasi saat ini Fikom memiliki

empat jurusan :

1. Jurusan Ilmu Jurnalistik

2. Jurusan Ilmu Hubungan Masyarakat

3. Jurusan Ilmu Manajemen Komunikasi

4. Jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan

Dengan 9 (Sembilan) program Studi yaitu:

1. Program Studi D3 Hubungan Masyarakat

2. Program Studi S1 Ilmu Komunikasi

3. Program Studi S1 Ilmu Perpustakaan
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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.

Perkembangan Fakultas kesebelas di Unpad ini terjadi dengan

pesat sejalan dengan era informasi yang tidak terbendung, sehingga

untuk memenuhi permintaan berbagai pihak melalui SK No.

65/DIKTI/Kep/1999 pada tahun 1999 Fikom membuka program

Diploma III PAKT dengan Peminatan Kehumasan, Penyiaran, Periklanan,

dan Komunikasi Bisnis serta Informasi dan Perpustakaan. Selanjutnya

melalui SK No. 184/DIKTI/Kep/1997 mulai tahun  akademik 1997/1998

Fikom membuka 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 (yang saat ini berada di bawah pengelolaan Program

Pascasarjana Unpad).

Saat ini Fikom Unpad menempati 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
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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.
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 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.
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2) Menghasilkan lulusan yang berdaya saing internasional dan

sesuai dengan tuntutan lapangan kerja dalam bidang komunikasi

dan perpustakaan serta hubungan masyarakat.

3) Memperkuat dan mengembangkan jaringan kelembagaan ilmu

komunikasi dan ilmu perpustakaan serta hubungan masyarakat

pada PTN dan PTS di tingkat nasional dan internasional

4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan akademik dan

fasilitas penunjangnya

5) Mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki

kompetensi dan dan kualifikasi yang mumpuni  baik secara

bidang mental dan spiritual.

6) Mengembangkan kemampuan mahasiswa melalui peningkatan

kuantitias dan kualitas aktivitas mahasiswa.

7) Menata dan menyempurnakan komponen dalam sistem

kelembagaan fakultas.
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BAB II
PENGELOLAAN PROGRAM STUDI

A. Program Diploma III

Visi dan Misi Program Studi Hubungan Masyarakat Diploma III

Visi Program Studi Hubungan Masyarakat Diploma III Fikom Unpad

adalah:

“Menjadi Program Studi terbaik, yang memiliki komitmen terhadap

keunggulan di bidang Hubungan  Masyarakat serta  mampu bersaing di

tingkat nasional, regional serta internasional pada tahun 2026”.

Misi Program Studi Hubungan Masyarakat Diploma III Fikom Unpad

adalah :

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran Hubungan Masyarakat

yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berdaya

saing secara moral maupun akademis yang bermanfaat bagi

masyarakat.

2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

guna menopang pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi bagi komunitas akademik, pemerintah, industri dan

masyarakat pada umumnya.
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3. Melaksanakan manajemen pendidikan dengan menerapkan

prinsip penjaminan mutu (quality assurance).

4. Menerapkan sistem manajemen profesional berbasis transparansi

dan akuntabilitas untuk menciptakan hubungan kelembagaan

yang efektif dan efisien.

5. Menjalin hubungan kerjasama secara berkesinambungan dengan

menerapkan prinsip kesetaraan, kemitraan dan saling percaya.

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi

Tujuan Program Studi Hubungan Masyarakat D3 PAKT Fikom Unpad

adalah :

Program Studi D III Hubungan Masyarakat menjabarkan Visi Fikom

Unpad ke dalam rumusan yang lebih menekankan pada

penyelenggaraan program pendidikan ilmu komunikasi yang lebih

berorientasi pada pendidikan vokasional (terapan). Oleh karena itu, Visi

Program Studi DIIIHubungan Masyarakat adalah: “Menjadi Pusat

Penyelenggaraan Pendidikan Ilmu Komunikasi Terapan yang Memiliki

Keunggulan Kompetitif”

Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu

Komunikasi Universitas Padjadjaran bertujuan menghasilkan tenaga-

tenaga ahli madya yang:

1) Mampu memahami pengetahuan dan konsep komunikasi

vokasional (terapan).
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2) Mampu merespons perkembangan  yang terjadi di bidang

komunikasi vokasional (terapan).

3) Mampu mengaplikasikan keterampilan komunikasi vokasional

(terapan) secara kreatif dan inovatif.

Kompetensi Lulusan Program DIII

1. Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat

Program studi diploma III Hubungan Masyarakat memiliki

beberapa peminatan, antara lain: Penyiaran, Hubungan

Masyarakat, Periklanan, Komunikasi Bisnis, serta Informasi dan

Perpustakaan.

Peminatan Hubungan Masyarakat.

Kompetensi Utama Ahli Madya HubunganMasyarakat

meliputi:

1. Cakap dalam membina hubungan dengan berbagai publik

2. Mampu melakukan media monitoring dan media

relations

3. Mampu melaksanakan Kampanye Humas

4. Mampu melakukan pengelolaan media kehumasan

5. Mampu menulis dan berbicara secara efektif untuk

kepentingan kegiatan kehumasan

6. Menguasai teknologi informasi dan komunikasi untuk

bidang kehumasan.
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Kompetensi Penunjang Ahli Madya Kehumasan meliputi:

1. Mampu melakukan lobby dan negosiasi dengan berbagai

publik

2. Mampu melakukan evaluasi program kehumasan

3. Mampu mengelola acara/event kehumasan

4. Mampu bekerja secara individu, maupun kelompok

dalam kegiatan kehumasan.

Kompetensi Lainnya Ahli Madya Kehumasan meliputi:

1. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik dan benar

dalam kegiatan kehumasan

2. Memiliki kemampuan berwirausaha di bidang kehumasan

3. Memiliki kepribadian yang baik – menunjukkan rasa

hormat, perhatian, dan berempati kepada publik

4. Mampu menerapkan Etika Profesi Kehumasan

Peminatan Penyiaran

Kompetensi Utama Ahli Madya Penyiaran meliputi:

1. Mampu menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi

produksi TV atau Radio

2. Mampu membuat program TV atau Radio

3. Mampu mengarahkan kegiatan informasi TV atau Radio

4. Menguasai teknologi informasi dan komunikasi untuk

kegiatan penyiaran.
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Kompetensi Penunjang Ahli Madya Penyiaran meliputi:

1. Mampu membuat program kreatif di bidang penyiaran

TVdan Radio

2. Mampu menguasai dan beradaptasi dengan

perkembangan teknologi di bidang TV dan Radio

3. Mampu bekerja sama dalam tim program siaran TV dan

Radio.

Kompetensi lainnya Ahli Madya Penyiaran meliputi:

1. Memiliki kepribadian yang baik – menunjukkan rasa

hormat, perhatian, dan empati

2. Bahasa Inggris yang baik dan benar dalam kegiatan

penyiaran

3. Mampu menerapkan Etika Profesi di bidang Penyiaran

4. Memiliki kemampuan kewirausahaan

5. Memilikikemampuankomunikasiefektif.

Peminatan Periklanan

Kompetensi Utama Ahli Madya Periklanan meliputi:

1. Mempu bekerja di bidang kegiatan bina usaha (mengelola

klien)

2. Mampu merencanakan dan membeli media (media

buying) untuk kegiatan periklanan

3. Mampu bekerja dalam bidang kreatif (visual iklan dan

naskah iklan)
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4. Mampu melakukan evaluasi kegiatan periklanan

5. Menguasai teknologi informasi dan komunikasi untuk

kegiatan periklanan.

Kompetensi penunjang Ahli Madya Periklanan meliputi:

1. Mampu melakukan komunikasi dengan klien

2. Mampu melakukan lobi dan presentasi iklan

3. Mampu melakukan analisis media iklan

4. Mampu menggali ide dan membuat produk iklan

5. Mampu menggunakan dan beradaptasi terhadap

teknologi informasi periklanan.

Kompetensi Lainnya Ahli Madya Periklanan meliputi:

1. Memiliki kemampuan komunikasi interpersonal

2. Memiliki jiwa kewirausahaan

3. Bahasa  Inggris yang baik dan benar dalam kegiatan

periklanan

4. Memiliki kepribadian yang baik – menunjukkan rasa

hormat, perhatian, dan berempati kepada publik

5. Mampu menerapkan Etika Periklanan.

Peminatan Komunikasi Bisnis

Kompetensi Utama Ahli Madya Komunikasi Bisnis meliputi:

1. Menguasai konsep dan keterampilan komunikasi bisnis
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2. Memiliki keterampilan dalam melakukan kegiatan lobi

dan negosiasi dalam bisnis

3. Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi

permasalahan bisnis

4. Memiliki kemampuan korespondensi bisnis.

Kompetensi Penunjang Ahli Madya Komunikasi Bisnis meliputi:

1. Menguasai tujuan-tujuan bisnis

2. Memiliki kemampuan wawancara bisnis dan melakukan

tender bisnis

3. Mampu memanfaatkan media bisnis untuk melaksanakan

komunikasi bisnis

Kompetensi Lainnya Ahli Madya Komunikasi Bisnis meliputi:

1. Memiliki kepribadian yang baik – menunjukkan rasa

hormat, perhatian, dan empati

2. Bahasa Inggris yang baik dan benar dalam kegiatan

komunikasi bisnis

3. Memiliki kemampuan komunikasi interpersonal

4. Mampu menerapkan Etika Profesi di bidang Komunikasi

Bisnis

5. Memiliki kemampuan kewirausahaan
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Peminatan Informasi dan Perpustakaan

Kompetensi Utama Ahli Madya Informasi dan Perpustakaan

meliputi:

1. Memiliki keterampilan melakukan seleksi dan akuisisi

koleksi sesuai lembaga informasi;

2. Memiliki keterampilan dalam melakukan Pengolahan

koleksi dalam berbagai bentuk agar dapat ditemukan

kembali secara efektif dan efisien saat diperlukan

(registrasi/inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, labeling,

shelving)

3. Memiliki keterampilan dalam melayani dan

menyebarluaskan koleksi agar dapat memenuhi

kebutuhan pengguna lembaga informasi secara online

maupun offline.

4. Memiliki keterampilan preservasi, kemas ulang informasi,

digitalisasi informasi terhadap koleksi lembaga informasi.

Kompetensi Penunjang Ahli Madya Informasi dan

Perpustakaan meliputi:

1. Memiliki keterampilan komunikasi dalam membina

hubungan dengan stakeholder lembaga informasai (untuk

layanan informasi)



|Pengelolaan Program Studi|

| Unive rs i tas  Padjad ja ran / Fakul tas I lmu Komunikasi
2015/2016|

17

2. Memiliki keterampilan mendeskripsikan isi koleksi

(katalogisasi deskriptif) menulis dan berbicara secara

efektif;

3. Menguasai teknologi informasi di bidang Lembaga

Informasi (untuk database pengolahan koleksi dan

diseminasi informasi, online dan offline);

4. Mampu memahami kebutuhan informasi pemustaka;

5. Memiliki ketelitian tinggi terutama dalam melakukan

kegiatan pengolahan koleksi (registrasi, klasifikasi,

katalogisasi, dataentry).

Kompetensi Lainnya Ahli Madya Informasi dan Perpustakaan

meliputi:

1. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik dan benar

dalam kegiatan lembaga informasi.

2. Memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan

teknologi dan informasi baru.

3. Memiliki kepribadian yang baik – menunjukkan rasa

hormat, perhatian, dan rasa empati terhadap sesama.

4. Memiliki keterampilan komunikasi efektif – mampu

manjadi pendengar dan pembicara yang baik.

5. Mampu menerapkan Etika Profesi Pustakawan.
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Daftar Mata Kuliah

Peminatan Penyiaran

Daftar Mata Kuliah Wajib Sub Peminatan Penyiaran

Semester 1 ( Satu )
No Sandi Mata Kuliah SKS

1 UNX03101 Pendidikan Agama 2  ( 2-0 )
2 UNX03103 Bahasa Indonesia 2  ( 2-0 )
3 UNX03104 Bahasa Inggris 2  ( 2-0 )
4 K03A101 Pengantar Ilmu Komunikasi 3  ( 3-0 )
5 K03A103 Psikologi Komunikasi 3  ( 2-0 )
6 K03A111 Pengantar Jurnalistik 3  ( 2-1 )

7 K03A107 Aplikasi Komputer
Penyiaran 3  ( 1-2 )

8 K03A112 Broadcast Radio dan Televisi 3  ( 2-1 )
Jumlah 21 SKS

Semester 2 ( Dua )
No Sandi Mata Kuliah SKS
1 K03A213 Statistika Penyiaran 2 ( 1-1 )
2 K03A218 Media Massa Penyiaran 3 ( 2-1 )
3 K03A219 Announcing and Presentation I 3 ( 1-2 )
4 K03A109 Sosiologi Komunikasi 3 ( 3-0 )
5 K03A210 Penulisan Naskah Siaran Radio 3 ( 1-2 )
6 K03A205 Manajemen Radio Siaran 3 ( 2-1 )
7 K03A220 Perkembangan Teknologi

Penyiaran
3 ( 2-1 )

Jumlah 20 SKS

Semester 3 ( Tiga )
No Sandi Mata Kuliah SKS
1 K03A310 Survey Khalayak 3 ( 1-2 )
2 K03A311 Announcing and Presentation II 3 ( 1-2 )
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3 K03A316 Programming Radio 3 ( 1-2 )
4 K03A312 Studio Operation 3 ( 1-2 )
5 K03A319 Pemasaran Jasa Radio 3 ( 2-1 )
6 K03A317 Reportase Radio 3 ( 1-2 )
7 K03A318 Bisnis Radio Siaran 3 ( 1-2)

Jumlah 21 SKS

Semester 4 ( Empat)
No Sandi Mata Kuliah SKS
1 UNX03404 Pendidikan Kewarganegaraan 2 ( 2-0 )
1 K03A413 Program Siaran Musik 3 ( 1-2 )
2 K03A414 Wawancara Radio 3 ( 1-2 )
4 K03A415 Kreativitas Program Siaran Radio 3 ( 1-2 )
5 K03A416 Produksi Berita Radio 3 ( 1-2 )
6 K03A417 Sound Engeneering & Mixing 3 ( 1-2 )
7 K03A418 Public and Community

Broadcasting
3 ( 2-1 )

8 K03A419 Digital Broadcasting 2 ( 0 -2)
Jumlah 22 SKS

Semester 5 ( Lima )
No Sandi Mata Kuliah SKS
1 K03A502 Bimbingan Karier 2 ( 0-2 )
2 K03A514 Off Air & OB Van Management 3 ( 1-2 )
3 K03A505 Feature and Documentary 3 ( 1-2 )
4 K03A506 Talk Show 3 ( 1-2 )
5 K03A509 Etika dan Regulasi Penyiaran 3 ( 2-1 )
6 K03A515 Produksi Iklan Radio 3 ( 1-2 )
7 K03A516 Presentasi Siaran Info Musik 3 (1-2)

Jumlah 20 SKS

Semester 6 ( Enam )
No Sandi Mata Kuliah SKS
1 UNX03602 Praktik Kerja Lapangan 2 (0-2)
2 UNX03604 Laporan Tugas Akhir 4 (0-4)

Jumlah 6 SKS
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Jumlah SKS peminatan Penyiaran  = 110 SKS

Deskripsi Mata Kuliah

Pendidikan Agama (MPK). 2(2-0)
Mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan
kepribadian  yang beriman dan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia
serta menjadikan ajaran agama sebagai landasan berfikir dan
berperilaku dalam pengembangan profesi.

Bahasa Indonesia (MKK) 2(2-0)
Memberikan pengetahuan tentang penulisan naskah, termasuk di
dalamnya berbagai konvensi dalam penulisan naskah, komposisi dan
diksi.

Bahasa Inggris (MKB) 2(2-0)
Pokok-pokok dasar Bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan
dalam berbahasa Inggris secara lisan maupun tulisan,aktif maupun
pasif, serta penerapannya dalam konteks penyiaran.

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

Psikologi Komunikasi (MKK) 3(3-0)
Pengertian karakteristik manusia dilihat dari aspek psikologi dalam
konteks komunikasi, sistem dan proses komunikasi antar pribadi;
psikologi komunikator; karakteristik komunikan; serta psikologi pesan.

Pengantar Jurnalistik  (MKB) 3(2-1)
Sejarah dan pengertian jurnalisme, konsep dasar dan aplikasi ilmu
jurnalistik dalam kegiatan penyampaian informasi melalui media
penyiaran, prinsip kerja jurnalis, strategi dan perencanaan
penyampaian informasi, news value dan news judgement, serta ragam
kegiatan jurnalisme.

Aplikasi Komputer Penyiaran (MPB) 3(1-2)
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Pengetahuan akan perangkat komputer khususnya perangkat lunak
(software) komputer berupa aplikasi tentang program yang biasa
digunakan oleh radio siaran dalam bidang kegiatanoff air, on air,
marketing, keuangan dll.

Broadcast Radio dan Televisi (MKB) 3(2-1)
Pengenalan awal terhadap dunia penyiaran radio, media penyiaran,
konsep dasar dan filosofi penyiaran, etika penyiaran, komponen
penyiaran, strategi dan teknik dasar penyiaran, serta evaluasi/audit
penyiaran.

Statistik  Penyiaran (MKB) 2(1-1)
Pengertian dasar-dasar statistika deskriptif, pengertian dasar,teknik
penyajian data dan interpretasi data, ukuran statistik, analisis regresi
linear sederhana, dan penggunaan statistika dalam bidang penyiaran.

Media Massa Penyiaran (MKB) 3(2-1)
Pengertian dasar komunikasi massa dan media massa, sifat dan
karakteristik media komunikasi massa, perkembangan media dan
model komunikasi massa; struktur dan fungsi media; serta dampak
media komunikasi massa terhadap masyarakat.

Announcing and Presentation I (MKB) 3(2-1)
Prinsip-prinsip kepenyiaran; konsep penyiar sebagai komunikator;
fungsi dan peran penyiar; voicing; analisis suara; pengembangan suara;
mengendalikan mikrofon; serta teknik membaca naskah siaran berita,
serta ad libbing.

Sosiologi Komunikasi (MBB) 3(3-0)
Pengertian sosiologi komunikasi, pengaruh komunikasi terhadap
individu dan kelompok, perilaku kolektif, perubahan sosial dan
perubahan kebudayaan; serta bagaimana mengidentifikasi masalah-
masalah komunikasi dalam masyarakat.

Penulisan Naskah Siaran Radio (MKB) 3(1-2)
Konsep dan prinsip dasar penulisan naskah siaran untuk informasi dan
berita, unsur  bahasa, gaya penulisan dan tips dalam media siaran.

Manajemen Radio Siaran (MKB) 3(2-1)
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Organisasi radio siaran, SDM,SOP,perencanaan program, prinsip dan
proses pengelolaan radio  sebagai sebuah industri meliputi planning,
organizing, actuating, controling (POAC), segmenting, targeting, dan
flow of work yang meliputi traffic, sales support, production services,
dan programme service.

Perkembangan Teknologi Penyiaran (MPB) 3(1-2)
Mendalami sejarah dan prediksi perkembangan teknologi radio dari
masa lalu sampai masa yang akan datang (kontemporer); radio
steaming, on demand interaktif radio serta media konvergensi.

Survei Khalayak (MPB) 3(1-2)
Membahas dasar-dasar metode penelitian survei dan aplikasi teknik-
teknik dasar riset khalayak; sistem monitoring radiomelaluisurveyserta
FGD (Focus Group Discussion).

Announcing and Presentation II (MKB) 3(1-2)
Teknik lanjutan kepenyiaran; teknik DJ untuk siaran musikal; reportase
langsung dan drama. Aplikasi dari: prinsip-prinsip kepenyiaran; konsep
penyiar sebagai komunikator; fungsi dan peran penyiar; voicing; analisis
suara; pengembangan suara; mengendalikan mikrofon; serta teknik
membaca naskah siaran berita, serta ad libbing.

Programming Radio (MKB) 3(2-1)
Mendalami pemahaman tentang program radio siaran, konsep
perencanaan program radio siaran,jenis program radio siaran,
segmenting, positioning radio dan analisis kompetitor.

Studio Operation (MKB) 3(1-2)
Pengenalan alat-alat siaran (hardware), teknik pengoperasiannya,
combo operations (software).

Pemasaran Jasa Radio (MKB) 2(1-1)
Teknik pemasaran jasa radio, ragam jasa radio, radio advertising selling,
danradio promotion.

Reportase Radio (MPB) 3(1-2)
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Pengertian reportase, pengenalan reporter untuk radio, struktur
reportase, aplikasi wawancara, teknik peliputan lapangan, serta teknik
produksi reportase.

Bisnis Radio Siaran (MKB) 3(2-1)
Memetakan bisnis radio siaran, faktor-faktor yang menentukan
investasi radio, tingkat kompetitor, kue iklan, belanja operasional radio.

Pendidikan Kewarganegaraan (MPK) 2(2-0)
Pemahaman tentang arti penting pendidikan kewarganegaraan,
pengkajian masalah-masalah yang berkaitan dengan hak dan
kewajiban, demokrasi, berpolitik, Wawasan Nasional, Ketahanan
Nasional,Politik dan Strategi Pertahanan Keamanan Nasional.

Program Siaran Musik (MKB) 3(1-2)
Mendesain dan memproduksi jenis-jenis siaran musik, eksplorasi
karakter musik dan teknik penyampaian musik melalui radio siaran
dengan memahami falsafah, genre, struktur, latar belakang,
segmentasi,  dan nuansa musik yang dipadukan dengan potensi suara
penyiar, proses produksi dan potensi piranti.

Wawancara Radio (MPB) 3(1-2)
Konsep dasar dalam menggali informasi, strategi bertanya, jenis-jenis
wawancara, perencanaan serta pelaksanaan kegiatan wawancara radio.

Kreativitas Program Siaran Radio (MKB) 3(1-2)
Kreativitas program siaran radio berbicara tentang dinamika
perkembangan jenis-jenis kreativitas program siaran radio serta proses
produksi program kreatif siaran radio.

Produksi Berita Radio (MKB) 3(1-2)
Mekanisme produksi  berita, jenis berita radio, format penulisan berita
radio, kemasan berita radio  dan proses news room berita radio.

Sound Engineering & Mixing (MKB) 3(1-2)
Memahami sistem alur, prosedur dari piranti radio siaran yang terbagi
dari audio sistem, radio sistem, radiator system dengan titik berat pada
pemahaman spesifikasi dan karakter audio source, mixer dan audio
processor.
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Public & Community Broadcasting (MKB) 3(2-1)
Pengertian dan kedudukan public and community broadcasting dalam
sistem penyiaran serta ciri dan karakter public and community
broadcasting.

Bimbingan Karier (MPB) 2(0-2)
Membahas cara mahasiswa menghadapi tantangan menjelang
memasuki dunia kerja, termasuk menulis lamaran, wawancara, dan
mengemukakan pemikiran dengan sarana informasi modern.

Off Air & OB Van  (MKB) 3(1-2)
Pengelolaan siaran off air dan OB Van dari mulai perencanaan sampai
tahap pelaksanaan.

Feature & Documentary (MKB) 3(1-2)
Membahas tentang penulisan feature, manajemen produksi feature,
pencarian bahasa berita, perencanaan dan strategi feature, story
board, serta teknik produksi feature & documentary.

Talk Show (MKB) 3(1-2)
Konsep dasar talk show untuk radio siaran, perencanaan dan strategi
pembuatan siaran talk show’ penentuan topik, penentuan nara sumber,
teknik penyiaran talk show, karakteristik, serta aplikasi wawancara
dalam program siaran talk show.

Etika dan Regulasi Penyiaran (MKB) 3(3-0)
Urgensi etika dan regulasi penyiaran, peraturan pemerintah, peraturan
KPI, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.

Produksi Iklan Radio (MKB) 3(1-2)
Pemahaman tentang iklan, jenis iklan termasuk iklan layanan
masyarakat, perencanaan produksi iklan, sampai pada proses produksi
iklan siaran radio.

Praktek Kerja Lapangan 2(0-2)
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Kegiatan ini merupakan praktik kerja yang dilakukan mahasiswa di
instansi/perusahaan/BUMN sehingga mahasiswa dapat
mengaplikasikan mata kuliah yang diterima di kelas dan
membandingkan kesesuaian antara teori dan praktik di lingkungan yang
sebenarnya.

UNX03605 Laporan Tugas Akhir 4(0-4)
Merupakan tahapan terakhir yang ditempuh mahasiswa dalam
mengikuti perkuliahan dengan melaporkan kegiatan selama
melakukanpraktik kerja yang dikemas dalam format laporan ilmiah
untuk dipertanggungjawabkan dalam sidang Tugas Akhir.

Peminatan Kehumasan

Daftar Mata Kuliah Peminatan Kehumasan
Semester 1 ( Satu )

No Sandi Mata Kuliah SKS
1 UNX03101 Pendidikan Agama (MPK) 2 (2-0)
2 UNX03103 Bahasa Indonesia (MKK) 2 (2-0)
3 UNX03104 Bahasa Inggris  (MKK) 2 (2-0)
4 K03B101 Pengantar Ilmu Komunikasi (MKK) 3 (3-0)
5 K03B107 Psikologi Publik  (MKK) 3 (3-0)
6 K03B105 Azas-Azas Manajemen  (MKK) 3 (2-1)
7 K03B108 Fotografi Humas  (MKK) 2 (1-1)
8 K03B109 Dasar-Dasar Humas  (MKK) 3 (3-0)

Jumlah 20 SKS

Semester 2 ( Dua )
No Sandi Mata Kuliah SKS
1 K03B215 Statistika Kehumasan    (MKK) 2 (2-0)
2 K03B209 Media Massa Kontemporer (MKK) 3 (1-2)
3 K03B214 Publikasi dan Dokumentasi  (MKK) 3 (1-2)
4 K03B210 Sosiologi Publik  (MKK) 3 (3-0)
5 K03B211 Wawancara & Konferensi Pers 3 (1-2)
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(MKB)
6 K03B212 Press Release (MKB) 2 (1-1)
7 K03B213 Komunikasi Perusahaan (MKK) 3 (2-1)
8 K03B207 Public Speaking (MKB) 3 (1-2)

Jumlah 22 SKS

Semester 3 ( Tiga )
No Sandi Mata Kuliah SKS
1 K03B312 Pengantar Marketing  (MKK) 2 (1-1)
2 K03B313 Teknik Lobby (MKB) 2 (1-1)
3 K03B304 Budaya Perusahaan    (MKK) 2 (1-1)
4 K03B315 MC dan Protokoloer  (MKB) 3 (1-2)
5 K03B307 Employee Relations   (MKK) 2(1-1)
6 K03B314 Survei Publik    (MKB) 3 (1-2)
7 K03B311 Aplikasi Komputer & Penggunaan

Internet  (MKK)
3 (0-3)

8 K03B302 Analisis Opini Publik  (MKB) 2 (1-1)
9 K03B316 Pengembangan Kepribadian 3(1-2)

Jumlah 22 SKS

Semester 4 ( Empat)
No Sandi Mata Kuliah SKS
1 UNX03404 Pendidikan Kewarganegaraan

(MPK)
2 (1-1)

2 K03B403 Teknik Presentasi   (MKB) 3 (1-2)
3 K03B410 Teknik Periklanan  (MKB) 3 (1-2)
4 K03B406 Produksi Media Cetak   (MKB) 3 (1-1)
5 K03B412 Hubungan Komunitas  (MKK) 2 (2-0)
6 K03B401 Sistem Politik Indonesia   (MKK) 2 (2-0)
7 K03B413 Etika Dasar Humas   (MPK) 2 (2-0)
8 K03B414 Cyber PR Productions    (MKK) 3 (0-3)

Jumlah 20 SKS

Semester 5 ( Lima )
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No Sandi Mata Kuliah SKS
1 K03B506 Bimbingan Karier   (MPB) 2 (1-1)
2 K03B508 Perencanaan Program Humas

(MKK)
3 (1-2)

3 K03B503 Kampanye Humas   (MKK) 3 (1-2)
4 K03B510 Image Buillding   (MPK) 3 (1-2)
5 K03B505 Event of PR   (MKB) 3 (0-3)
6 K03B509 Pengembangan Teknologi

Komunikasi  (MKK)
3 (1-2)

7 K03B513 Hubungan Manusiawi (MKK) 3 (1-2)
Jumlah 20 SKS

Semester 6 ( Enam )
No Sandi Mata Kuliah SKS
1 UNX03602 Praktik Kerja Lapangan (MBB) 2 (0-2)
2 UNX03604 Laporan Tugas Akhir   (MBB) 4 (0-4)

Jumlah 6 SKS
JUMLAH SKS Program Studi Hubungan Masyarakat: 110 SKS

Deskripsi Mata Kuliah

Pendidikan Agama (MPK) 2(2-0)
Mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan
kepribadian  yang beriman dan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia
serta menjadikan ajaran agama sebagai landasan berfikir dan
berperilaku dalam pengembangan profesi.

Bahasa Indonesia (MKK) 2(2-0)
Memberikan pengetahuan tentang penulisan naskah, termasuk di
dalamnya berbagai konvensi dalam penulisan naskah, komposisi dan
diksi.
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Bahasa Inggris (MKB) 2(2-0)
Pokok-pokok dasar Bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan
dalam berbahasa Inggris secara lisan maupun tulisan, aktif maupun
pasif, serta penerapannya dalam konteks penyiaran.

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

Psikologi Publik (MKB) 3(3-0)
Menjelaskan pengertian psikologi komunikasi, psikologi dalam
komunikasi personal, psikologi dalam komunikasi interpersonal,
psikologi dalam komunikasi kelompok, dan psikologi dalam komunikasi
massa.

Dasar-dasar Humas (MKK) 3(3-0)
Memberikan pengetahuan/ perkembangan humas, humas sebagai
suatu kegiatan profesi, tujuan dan fungsi dan ruang lingkup humas,
proses komunikasi dalam humas, humas dan opini publik.

Fotografi Humas (MKB) 2(1-1)
Pengertian dan sejarah singkat fotografi; anatomi dan psikologi kamera;
pencahayaan; pemotretan; proses pencetakan; kegiatan fotografi untuk
humas; serta unsur-unsur desain komunikasi visual dalam kegiatan
kehumasan.

Asas-asas Manajemen (MKK) 3(2-1)
Membahas pengertian dan pentingnya manajemen dalam menjalankan
profesi; prinsip dasar; fungsi dan bidang manajemen; pengambilan
keputusan; perencanaan; pengorganisasian; penggerakan;
pengendalian dan pengawasan; serta dasar-dasar sistem informasi
manajemen.

Statistika Kehumasan (MKK) 2(2-0)
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Pengertian dasar-dasar statistika; proses pengukuran; penyajian data
dalam bentuk tabel dan diagram; pengertian dasar-dasar statistika
deskriptif.

Media Massa Kontemporer 3(1-2)
Pengertian, proses, model, fungsi dan teori komunikasi massa serta
penggunaan media massa tertentu sesuai dengan karakteristiknya,
media dan sistem pemerintahan, etika komunikasi massa dan literasi
media.

Publikasi dan Dokumentasi 3(2-1)
Arti dan fungsi serta peran publikasi dan dokumentasi humas; aspek
dan alur kerja dalam bidang publikasi dan dokumentasi humas;
pertalian antara bpublikasi, dokumentasi perpustakaan; arsip serta
berbagai sistem jaringan informasi; pemanfaatan sumber dan sarana
informasi; serta sistem informasi manajemen (SIM).

Sosiologi Publik 3(3-0)
Membahas komunikasi secara sosiologis, latar belakang dan ruang
lingkup, konsep dasar sosiologi dan komunikasi, persepektif sosiologi,
peran media massa dalam kebudayaan, efek komunikasi massa,
perubahan sosial dan komunikasi massa, peran media massa dalam
kebudayaan, media massa dan masalah-masalah sosial.

Wawancara dan konferensi Pers 3(1-2)
Pengertian waancara pers dan konferensi pers, jenis-jenis kegiatan
wawancara, pembuatan proposal konferensi pes, praktek konferensi
pers, workshop of media relations (case studies).

Press Release (MKB) 2(1-1)
Pengertian release, jenis press release, gaya penulisan dan teknik
pengiriman press release, dan evaluasi press release.

Komunikasi Perusahaan (MKK) 3(2-1)
Membahas aspek-aspek komunikasi dalam perusahaan, struktur dan
sistem komunikasi formal dan informal, alur dan arus komunikasi, teori-
teori motivasi, strategi-strategi komunikasi interpersonal dan
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kelompok, konflikm iklim komunikasi, serta etika komunikasi dalam
organisasi

PublicSpeaking (MKK) 3(1-2)
Membahas metode-metode berbicara di depan umum; melatih
keberanian dan kreativitas berbicara, perencanaan pesan untuk publik,
metode ice breaking, perangkat visual; bahasa tubuh; serta
penggunaan alat bantu

Pengantar Marketing (MKK) 2(1-1)
Konsep-konsep pemasaran sejak analisis lingkungan pasar, penentuan
target, perencanaan bauran pemasaran, organisasi pemasaran,
kebijakan dan strategi pemasaran, pengawasan pemasaran dengan
permasalahannya , serta business plan.

Teknik Lobby (MKB) 2(1-1)
Pengertian dan konsep lobby dan negosiasi serta perbedaannya;
persiapan negosiasi, teknik-teknik berbicara dan gaya negosiasi, strategi
dan manipulasi negosiasi, konflik negosiasi, serta filosifi dan aspek
psikologis dalam lobby

Budaya Perusahaan (MKB) 2(1-1)
Membahas tentang pengertian budaya perusahaan, cara
pemanfaatannya sehingga mampu menganalisa, dan merumuskan
strategi perusahaan, kultur perusahaan dan peluang-peluang kultur
yang berhubungan dengan hukum,mengukur ultur  yg berlandaskan
kebudyaan

MC dan Protokoler (MKB) 3(1-2)
Pengertian protokoler; sistem protokoler, tugas pokok protokol dan
MC; fungsi protokol dan MC, pedoman protokoler, serta tata laksana
protokoler dan MC

Employee Relations (MKB) 2(1-1)
Membahas konsep-konsep dasar; pentingnya dan peranan serta
program employeerelations dalam suatu lembaga, komunikasi
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karyawan, pemeliharaan hubungan dengan karyawan, pengembangan
karyawan dan kinerja karyawan

Survei publik (MKB) 3(1-1)
Pengetahuan teknik survei, proses pengukuran; penyajian data dalam
bentuk tabel dan diagram; interpretasi data

Aplikasi Komputer & Penggunaan Internet(MKK) 3(0-3)
Pengetahuan akan perangkat keras (hardware) komputer; perangkat
lunak (software) komputer berupa aplikasi program dasar dan yang
berhubungan dengan profesi yang diminati; pengetahuan dasar tentang
intranet dan internet; serta sistem komunikasi global.

Analisis Opini Publik (MKB) 2(1-1)
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian opini publik; macam-
macam dan peranan opini publik; lingkungan dan proses pembentukan
opini publik; efek opini publik; serta riset opini publik

Pengembangan Kepribadian 3(1-2)
Pengetahuan tentang  teori kepribadian, penjelasan positive atitude
others, works expanding,realize your goal (power); konsep diri; tipologi
manusia; serta test-test profil kepribadian

Pendidikan Kewarganegaraan 2(2-0)
Mengembangkan kepribadiannya selaku warganegara yang berperan
aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani dan mampu
mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia

Teknik Presentasi (MKB) 3(1-2)
Pengertian dan tujuan presentasi, Perencanaan, persiapan, pelatihan,
dan penyajian presentasi yang baik; teknologi presentasi visual dan
audiovisual; serta penampilan format presentasi yang baik

Teknik Periklanan (MKB) 3(1-2)
Pengertian iklan, periklanan, dan teknik periklanan; perencanaan iklan;
organisasi periklanan; media periklanan (above the line dan below the
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line); riset dan analisis periklanan; serta pengawasan dan strategi
beriklan

Produksi Media Cetak (MKB) 3(2-1)
Membahas Printedmaterial sebagai tools komunikasi PR, jenis-jenis
media cetak yang dapat digunakan dalam aktivitas kehumasan serta
proses produksi media cetak

Hubungan Komunitas(MKB) 2(2-0)
Membahas pengertian hubungan komunitas; dasar, ciri, media
komunikasi, serta berbagai bentuk kegiatan opersional hubungan
komunitas; open house; fair; shows; convention an plant tours

Sistem Politik Indonesia (MKK) 2(2-0)
Mengkaji struktur politik dan dinamikanya, serta mengidentifikasi
masalah kegiatan dan proses politik Indonesia pada masa lampau,
sekarang dan yang akan datang melalui pendekatan sistem struktural,
fungsional dan decission making

Etika dasar Humas (MKB) 2(2-0)
Pengertian dan landasan hukum positif dalam profesi Humas; teori dan
falsafah hukum; etika profesi kehumasan; kode etik humas dan
organisasi profesi kehumasan

Cyber PR Productions (MKB) 3(0-3)
Konsep internet, metode dan teknik penggunaan internet bagi
kepentingan humas, baik sebagai pengguna, amupun perancang
penggunaan internet bagi aktivitas dan evaluasi humas

Bimbingan Karier (MKB) 3(1-2)
Pengertian karier dan profesi; membangun karier; potensi diri dan
keunggulan personal; Interpersonalskill; konflik di tempat kerja; serta
tren dunia kerja
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Perencanaan Program Humas (MKB) 3(1-2)
Pengertian perencanaan dalam kegiatan kehumasan; sifat dan jenis
perencanaan; proses perencanaan kegiatan kehumasan; teknik
mengidentifikasi masalah; penyusunan program kegiatan kehumasan;
serta pembuatan Networking planning

PR Campaign (MKB) 3(1-2)
Pengertian kampanye humas, ruang lingkup kampanye dalam kegiatan
kehumasan, jenis dan bentuk kampanye humas, proses kampanye
humas, serta teknik dan media kampanye  dalam kegiatan kehumasan
disertai latihan dan studi kasus

Image Building (MKB) 3(1-2)
Membekali mahasiswa dengan konsep dan pemahaman mengenai
aspek-aspek yang membentuk citra, proses pembentukannya, stategi
dan teknik pembentukan citra, serta penggunaan media untuk
pembentukan citra serta cara mengevaluasi citra

Event of PR (MKB) 3(0-3)
Membahas event sebagai tools Komunikasi PR; bentuk-bentuk event;
fungsi event sebagai media komunikasi PR serta proses PR dalam
pengelolaan event

Perkembangan Teknologi Komunikasi (MKK) 3(1-2)
Pengertian perkembangan teknologi komunikasi; ruang lingkup
perkembangan teknologi komunikasi; masalah-masalah dalam
perkembangan teknologi komunikasi; penggunaan internet; fungsi
perkembangan teknologi komunikasi

Hubungan manusiawi (MKB) 2(1-1)
Membahas interaksi individu/kelomkpok melalui pendekatan sosiologi,
psikologi, penerapan berbagai bentuk dan sifat komunikasi dalam
hubungan manusiawi; serta membahas interaksi sosial; persepsi;
motivasi; manajemen konflik; job stress; semangat kerja; pengambilan
keputusan; dan penyelesaian masalah
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Praktek Kerja Lapangan 2(0-2)
Kegiatan ini merupakan praktek kerja yang dilakukan mahasiswa di
instansi/perusahaan/BUMN sehingga mahasiswa dapat
mengaplikasikan mata kuliah yang diterima di kelas dan
membandingkan kesesuaian antara teori  dan praktek di lingkungan
yang sebenarnya

Laporan Tugas Akhir 4 (0-4)
Merupakan tahapan terakhir yang ditempuh mahasiswa dalam
mengikuti perkuliahan dengan melaporkan kegiatan selama melakukan
praktik kerja yang dikemas dalam format laporan ilmiah untuk
dipertanggungjawabkan dalam sidang Tugas Akhir.

Peminatan Periklanan

Daftar Mata Kuliah Peminatan Periklanan
Semester  1 ( Satu)

NO SANDI MATA KULIAH SKS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

UNX03101
UNX03103
UNX03104
K03C101
K03C107
K03C103
K03C105
K03C106

Pendidikan Agama
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Pengantar Ilmu Komunikasi
Dasar Marketing
Psikologi Komunikasi
Pengantar Periklanan
Pengantar Kreatif

2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-1)
3(1-2)

Jumlah 21 SKS

Semester  2 (Dua)
NO SANDI MATA KULIAH SKS
1.
2.
3.
4.
5.

K03C216
K03B203
K03C201
K03C104
K03C214

Statistika Penyiaran
Asas-asas Manajemen
Komunikasi Massa
Sosiologi Komunikasi
Pengantar Bisnis Periklanan

2(1-1)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
3(3-0)
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NO SANDI MATA KULIAH SKS
6.
7.

K03C302
K03C212

Komunikasi Pemasaran
Fotografi Digital

3(2-1)
3(2-1)

Jumlah 20 SKS

Semester 3 (Tiga)
NO SANDI MATA KULIAH SKS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

K03C304
K03C302
K03C303
K03C304
K03C305
K03C306
K03C307
K03C308

Desain Komunikasi Visual
Copywriting Periklanan (cetak)
Copywriting Periklanan (elektronik)
Riset Iklan
Fotografi Iklan
DigitalImaging
Komputer Multi Media
Entrepreneurship

3(0-3)
3(1-2)
3(1-2)
3(1-2)
3(0-3)
3(0-3)
3(0-3)
3(0-3)

Jumlah 21 SKS

Semester  4 (Empat)
NO SANDI MATA KULIAH SKS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UNX0316
K03C409
K03C410
K03C403
K03C406
K03C407
K03C413

Pendidikan Kewarganegaraan
Produksi Iklan Televisi
Perilaku Konsumen
Produksi Iklan Radio
Manajemen Klien
Perencanaan Media Iklan
Teknik Lobby dan Presentasi

2(2-0)
3(0-3)
3(2-1)
3(0-3)
3(2-1)
3(1-2)
3(1-2)

Jumlah 20 SKS

Semester 5 (Lima)
NO SANDI MATA KULIAH SKS
1.
2.
3.
4.
5.

K03C501
K03C502
K03C503
K03C504
K03C505

Bimbingan karier
Audit Periklanan
Manajemen Perusahaan Iklan
Media Iklan Non Konvensional
Produksi Media Luar Griya

2(1-1)
2(1-1)
3(2-1)
3(1-2)
3(0-3)
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6.
7.
8.

K03C506
K03C507
K03C508

Produksi Iklan media cetak
Etika Periklanan
Kewirausahaan

3(0-3)
2(2-0)
2(1-1)

Jumlah 22 SKS

Semester 6 (Enam)
NO SANDI MATA KULIAH SKS
1.
2.

UNX03602
UNX03604

Praktik Kerja Lapangan
Laporan Tugas Akhir

2(0-2)
4(0-4)

Jumlah 6 SKS

Jumlah SKS Peminatan Periklanan :110 SKS

Deskripsi Mata Kuliah

Agama (MPK) 2(2-0)
Mengantar mahasiswa dalam pengembangan profesi dan kepribadian
keagamaan yang beriman dan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia
serta menjadikan ajaran agama sebagai landasan berfikir dan
berperilaku dalam pengembangan profesi

Bahasa Indonesia (MKK) 2(2-0)
Pengajaran Bahasa Indonesia bagi para mahasiswa lebih diarahka pada
pemahamdan penguasaan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar
sehingga mahasiswa dapat memanfaatkannya dalam penulisan karya
ilmiah. Selaian itu agar mahasiswa memahami kedudukan dan fungsi
bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional dan bahasa Negara sehingga
dapat menggunakannya dengan baik dan benar khususnya dalam
situasi formal

Bahasa Inggris (MKK) 2(2-0)
Mata Kuliah ini berisi tentang pokok-pokok dasar pengetahuan Bahasa
Inggris untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris secara lisan
maupun tulisan, aktif maupun pasif, serta penerapannya dalam konteks
periklanan
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Pengantar Ilmu Komunikasi (MKK) 3(3-0)
Mata Kuliah ini berisi tentang konsep dan filosofi ilmu komunikasi;
ruang lingkup ilmu komunikasi; komponen dalam komunikasi;serta
teknik dasar dan strategi komunikasi; yang berhubungan dengan
keterampilan berkomunikasi selaku profesional

Dasar Marketing (MKB) 3(3-0)
Mata kuliah ini membahas tentang  teknik menentukan persaingan;
pengaturan posisi; merancang produk; mengelola daur hidup produk;
strategi pemilihan merek jalur distribusi; saluran promosi langsung dan
tidak langsung; serta latihan pembuatan rencana pemasaran

Psikologi komunikasi (MKK) 3(3-0)
Mata kuliah ini berisi tentang pengertian karakteristik manusia dilihat
dari aspek psikologi dalam konteks komunikasi; sistem dan proses
komunikasi interpersonal; psikologi komunika-tor; karakteristik
komunikan; serta psikologi pesan

Pengantar Periklanan (MKK) 3(2-1)
Mata kuliah ini berisi tentang pengenalan terhadap konsep-konsep
dasar periklanan; teori-teori periklanan; lingkup periklanan; iklan
sebagai konsep ekonomi dan komunikasi; serta jenis-jenis iklan disertai
contoh dan studi kasus

Pengantar Kreatif (MKK) 3(1-2)
Mata kuliah ini berisi pengenalan konsep-konsep terbentuknya
kreativitas: Pengertian kreativitas; faktor-faktor penunjang kreativitas,
disertai contoh dan studi kasus

Statistika Periklanan (MKB) 2(1-1)
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian statistika; dasar-dasar
statistika;proses pengukuran; penyajian data dalam bentuk tabel dan
diagram; pengertian statistika deskriptif;analisis regresi dan korelasi
untuk berbagai bentuk data;serta dasar statistika induktif/inferensial
yang berguna dalam riset iklan
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Asas-asas Manajemen (MKK) 3(2-1)
Mata kuliah ini berisi tentang pengertian dan pentingnya manajemen
dalam menjalankan profesi; prinsip dasar;  bidang
manajemen;pengambilan keputusan; fungsi manajemen, serta dasar-
dasar sistem informasi manajemen

Komunikasi Massa (MKK) 3(2-1)
Mata kuliah ini berisi tentang berbagai pengertian dasar mengenai
komunikasi massa; sifat komunikasi massa; medium yang digunakan;
karakteristik media massa; model komunikasi massa; struktur dan
fungsi media; serta dampak komunikasi massa terhadap masyarakat

Sosiologi Komunikasi (MKK) 3(3-0)
Mata kuliah ini berisi tentang pengertian sosiologi komunikasi;
pengaruh media komunikasi terhadap individu dan kelompok; perilaku
kolektif; perubahan sosial dan perubahan kebudayaan; serta
bagaimana mengidentifikasi masalah-masalah komunikasi dalam
masyarakat

Pengantar Bisnis Periklanan 3(1-2)
Mata kuliah ini membahas pengertian bisnis periklanan, ruang lingkup
dan aspek-aspek bisnis periklanan, jenis-jenis bisnis periklanan, prnsip-
prinsip pengelolaan bisnis periklanan

Komunikasi Pemasaran (MKB) 3(2-1)
Mata kuliah ini berisi pembelajaran mengenai strategi, taktik, dan
teknik komunikasi dalam kegiatan pemasaran;personal seliing; teknik
promosi;pemanfaatan dan produksi media komunikasi untuk
kepentingan promosi, komunikasi pemasaran sibernetika

Fotografi Digital (MKB) 2(0-2)
Mata kuliah ini berisi tentang teori di bidangfotografi digital,
penggunaan kamera digital dan prakteknya dalam menghasilkan karya
foto yang baik dan menarik
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Desain Komunikasi Visual (MKK) 3(0-3)
Mata kuliah ini berisi teori tentang pengertian komunikasi visual,
karakteristik dan praktek mendesain medium komunikasi visual yang
efektif dan efisien

Copywriting Periklanan (Cetak) (MKK) 3(1-2)
Membahas unsur-unsur yang membentuk pesan iklan broadcast;
strategi penerjemahan dan transformasi positioning,gagasan,nilai
manfaat,dan citra produk;perbedaan fungsi naskah iklan dalam media
yang berbeda;metode dan teknik penulisan naskah iklan; praktek
penulisan naskah iklan yang benar (menjual).

Riset Iklan (MKB) 3(1-2)
Mata kuliah ini berisi tentang pengetahuan akan konsep dasar
penelitian;proses penelitian;dasar teori dan perumusan
masalah;anggapan dasar dan hipotesis;teknik pengumpulan data;serta
teknik analisis data, dan rancangan riset iklan

Digital Imaging 3(3-0)
Mata kuliah ini merupakan kegiatan praktek bagi mahasiswa dalam
mengolah gambar digital dengan menggunakan komputer grafis,
dengan menggunakan software grafis yang digunakan di industri
periklanan, yang berbasis vector dan pixel

Komputer Multi Media (MKK) 3(0-3)
Mata kuliah ini merupakan kegiatan praktek bagi mahasiswa untuk
memahami proses pembuatan film multi media, animasi dan interaktif
multimedia bagi periklanan dengan menggunakan software multimedia
yang digunakan di industri periklanan

Entrepreuneurship (MPB) 3(0-3)
Membahas tentang berbagai analisis peluang dan sistem bisnis;
tahapan persiapan berbagai usaha; analisis resiko usaha; konsekuensi
keuangan; serta bagaimana mengendalikan biaya untuk mendapatkan
keuntungan yang optimal



|Pengelolaan Program Studi|

| Unive rs i tas  Padjad ja ran / Fakul tas I lmu Komunikasi
2015/2016|

40

Pendidikan Kewarganegaraan (MPK) 2(2-0)
Mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya selaku
warganegara yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju
masyarakat madani dan membantu mahasiswa selaku warga negara
agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia
serta kesadaran berbangsa, bernegara dalam menerapkanilmunya
secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dengan kompetensi
menguasai kemampuan berpikir,bersikap rasional, dan
dinamis,berpandangan luas sebagai intelektual yang memiliki Wawasan
kesadaran bernegara, untuk bela negara, dengan perilaku cinta tanah
air;wawasan kebangsaan,kesadaran berbangsa demi ketahanan
nasional;polapikir, sikap yang komprehensif integral pada seluruh aspek
kehidupan nasional

Produksi Iklan Televisi (MKB) 3(0-3)
Mata kuliah ini membahas tentang praktek pembuatan iklan di televisi;
pengenalan alat; aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam
menyusun iklan di media televisi: script; treatment;effect;serta teknik-
teknik mixing yang diperlukan dalam pembuatan iklan

Perilaku Konsumen (MKB) 2(1-1)
Mata kuliah ini membahas tentang aspek perilaku konsumen yang
harus diperhitungkan;segmentasi;fragmentasi;riset khalayak;serta
perilaku khalayak berdasarkan aspek sosiologis, psikologis, dan
sosiopsikografisnya

Produksi Iklan Radio (MKB) 3(0-3)
Mata kuliah ini membahas tentang praktek pembuatan iklan di radio;
pengenalan alat; aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam
menyusun iklan di media radio; script; treatment; effect; serta teknik-
teknik mixing yang diperlukan dalam pembuatan iklan

Manajemen Klien (MKB) 2(1-1)
Mata kuliah ini bertujuan untuk mengoptimalkan klien dan
hubungannya dengan perusahaan. Bagaimana kita mendapatkan klien,
memenuhi keinginan klien, mempertahankan klien, bagaimana
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memahami hukum kerja sama agar klien dan perusahaan dapat
menjadi mitra usaha yang ideal

Perencanaan Media Iklan (MKB) 3(1-2)
Mata kuliah ini berisi tentang uraian berbagai faktor yang harus
diperhatikan dalam menentukan media iklan; kelebihan dan kelemahan
media; serta jenis-jenis media yang dapat dipakai dalam periklanan

Teknik Lobby dan Presentasi (MKB) 3(1-2)
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan konsep lobi;
persiapan lobby; teknik berbicara dan gaya melobby; strategi dan
manipulasi lobby; konflik lobby; serta filosofi dan aspek psikologis
dalam lobby disertai latihan dan studi kasus

Manajemen Perusahaan Iklan (MKB) 3(2-1)
Membahas cara-cara mengelola bisnis yang meliptui: bisnis inti
perusahaan periklanan, ruang lingkup dan aspek manajemen serta
rincian kerja dan mekanisme kerja dalam perusahaan periklanan, mitra
kerja dan manajemen karier dalam perusahaan periklanan

Bimbingan Karier (MPB) 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas cara mahasiswa menghadapi tantangan
menjelang memasuki dunia kerja, termasuk menulis lamaran dan
wawancara, serta mengemukakan pemikiran dengan sarana informasi
modern

Audit Periklanan (MKB) 3(1-2)
Mata kuliah ini membahas tentang proses kerja, tahapan pelaksanaan,
serta elemen yang terlibat di dalam kegiatan kampanye produk, tujuan
dan indikator keberhasilan program iklan; metoda dan sistem kerja;
serta standar umum yang berkaitan dengan hasil evaluasi

Etika Periklanan (MBB) 2(2-0)
Mata kuliah ini berisi tentang sejarah,latar belakang, dan
azas-azas umum dan khusus mengenai tatakrama dan
tata cara periklanan sesuai kesepakatan nasional;mekanisme
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pengecekan,penyensoran,pemantauan,serta pengawasan periklanan
Indonesia,serta berbagai hukum positif di Indonesia yang terkait
dengan periklanan

Praktek Kerja Lapangan 2(0-2)
Kegiatan ini merupakan praktek kerja yang dilakukan mahasiswa di
instansi/perusahaan/BUMN sehingga mahasiswa dapat
mengaplikasikan mata kuliah yang diterima di kelas dan
membandingkan kesesuaian antara teori  dan praktek di lingkungan
yang sebenarnya

Laporan Tugas Akhir 4(0-4)
Merupakan tahapan terakhir yang ditempuh mahasiswa dalam
mengikuti perkuliahan dengan melaporkan kegiatan selama melakukan
praktik kerja yang dikemas dalam format laporan ilmiah untuk
dipertanggungjawabkan dalam sidang Tugas Akhir

Peminatan Komunikasi Bisnis

Daftar Mata Kuliah
Semester 1 ( Satu)

No. Sandi Mata Kuliah SKS
1 UNX03101 Pendidikan Agama 2 (2-0)
2 UNX03103 Bahasa Indonesia 2 (2-0)
3 UNX03104 Bahasa Inggris 2 (2-0)
4 K03D101 Pengantar Ilmu Komunikasi 3 (3-0)
5 K03D102 Pengantar Komunikasi Bisnis 3 (3-0)
6 K03D103 Psikologi Komunikasi 3 (3-0)
7 K03D104 Pengantar Bisnis 2 (2-0)
8 K03D105 Fotografi Bisnis 3 (1-2)

Jumlah 20SKS

Semester 2 ( Dua)
No. Sandi Mata Kuliah SKS

1 K03D203 Pengantar Manajemen 3 (2-1)
2 K03D204 Manajemen Pemasaran 3 (1-2)
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3 K03D205 Korespondensi Bisnis 2 (1-1)
4 K03D206 Pengembangan Diri 2 (1-1)
5 K03D213 Administrasi Bisnis dan

Perkantoran
3 (1-2)

6 K03D214 Statistika Bisnis 2 (1-1)
7 K03D215 Komputer Bisnis 3 (0-3)
8 K03D211 Komunikasi Perusahaan 2 (1-1)

Jumlah 21 SKS

Semester 3 ( Tiga)
No. Sandi Mata Kuliah SKS

1 K03D302 Komunikasi Pemasaran 3 (1-2)
2 K03D303 Hubungan Manusiawi 2 (2-0)
3 K03D309 Komunikasi Pelanggan 3 (2-1)
4 K03D310 Komunikasi Supervisi 3 (2-1)
5 K03D314 Layanan Kualitas Prima (Total

Quality Service)
2 (1-1)

6 K03D202 Teknik Survei 3 (0-3)
7 K03D317 Perencanaan Komunikasi Bisnis 2(1-1)
8 K03D313 Berbicara Efektif 3 (1-2)

Jumlah 21 SKS

Semester 4 (empat)
No. Sandi Mata Kuliah SKS

1 UNX03404 Pendidikan Kewarganegaraan 2 (2-0)
2 K03D409 Audit Komunikasi Bisnis 3 (1-2)
3 K03D402 Presentasi Bisnis 3 (0-3)
4 K03D403 Teknik Persuasi 3 (1-2)
5 K03D404 Etika Komunikasi Bisnis 2 (1-1)
6 K03D410 Teknik Lobby 3 (1-2)
7 K03D406 Perilaku Konsumen 2 (1-1)
8 K03D411 Teknologi Komunikasi Bisnis 3 (1-2)

Jumlah 21 SKS



|Pengelolaan Program Studi|

| Unive rs i tas  Padjad ja ran / Fakul tas I lmu Komunikasi
2015/2016|

44

Semester 5 ( Lima)
No. Sandi Mata Kuliah SKS

1 K03D306 Produksi Media Bisnis 3 (1-2)
2 K03D502 Penyusunan Laporan Kelayakan

Bisnis
3 (1-2)

3 K03D510 Sistem Informasi Bisnis 2 (1-1)
4 K03D506 Budaya Organisasi 2 (1-1)
5 K03D511 Komunikasi Bisnis Antar

Budaya
3 (1-2)

6 K03D512 Leadership 3 (1-2)
7 K03D513 Bimbingan Karier 3 (1-2)
8 K03D407 Kewirausahaan 2 (0-2)

Jumlah 21 SKS

Semester 6 ( Enam)
No. Sandi Mata Kuliah SKS

1 UNX03602 Praktik Kerja Lapangan 2 (0-2)
2 UNX03604 Laporan Tugas Akhir 4 (0-4)

Jumlah 6 (0-6)
Jumlah SKS Peminatan Komunikasi Bisnis = 110 SKS

Deskripsi Mata Kuliah

Pendidikan Agama (MPK) 2(2-0)
Mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan
kepribadian keagamaan yang beriman dan bertakwa, berilmu dan
berakhlak mulia serta menjadikan ajaran agama sebagai landasan
berfikir dan berperilaku dalam pengembangan profesi.

Bahasa Indonesia (MPK) 2(2-0)
Pengajaran Bahasa Indonesia bagi para mahasiswa lebih diarahkan
pada pemahaman dan penguasaan tata bahasa Indonesia yang baik dan
benar sehingga mahasiswa dapat memanfaatkannya dalam penulisan
karya ilmiah. Selain itu  agar mahasiswa memahami kedudukan dan
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fungsi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional dan Bahasa Negara
sehingga dapat menggunakannya dengan baik dan benar khususnya
dalam situasi formal.

Bahasa Inggris (MPK) 2(2-0)
Mata kuliah ini berisi tentang pokok-pokok dasar pengetahuan Bahasa
Inggris untuk meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Inggris secara
lisan maupun tulisan, aktif maupun pasif, serta penerapannya dalam
konteks komunikasi bisnis.

Pengantar Ilmu Komunikasi (MKK) 3(3-0)
Mata kuliah ini berisi tentang konsep dan filosofi ilmu komunikasi; proses
komunikasi; ruang lingkup ilmu komunikasi; komponen dalam komunikasi;
serta teknik dasar dan strategi komunikasi; yang berhubungan dengan
keterampilan berkomunikasi selaku profesional.

Pengantar Komunikasi Bisnis (MKK) 3(3-0)
Mata kuliah ini berisi tentang konsep dasar dan konteks komunikasi bisnis;
proses komunikasi bisnis; strategi dan teknik komunikasi bisnis; fungsi
komunikasi bisnis dalam organisasi; prinsip-prinsip komunikasi verbal dan
nonverbal dalam bisnis; media komunikasi bisnis; serta evaluasi atau audit
komunikasi bisnis.

Psikologi Komunikasi (MKK) 3(3-0)
Mata kuliah ini berisi tentang pengertian karakteristik manusia dilihat dari
aspek psikologi dalam konteks komunikasi; sistem dan proses komunikasi
intrapersonal; psikologi komunikator; karakteristik komunikan; serta
psikologi pesan.

Pengantar Bisnis (MKK) 2(2-0)
Mata kuliah ini berisi pembelajaran tentang pengertian bisnis, ruang
lingkup dan aspek-aspek bisnis, jenis-jenis bisnis, prinsip-prinsip
pengelolaan bisnis.

Fotografi  Bisnis (MKB) 3(1-2)
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Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan sejarah singkat
fotografi; anatomi dan psikologi kamera; pencahayaan; pemotretan; proses
pencetakkan; kegiatan fotografi dalam konteks komunikasi bisnis; serta
unsur-unsur desain komunikasi visual dalam kegiatan komunikasi bisnis.

Pengantar Manajemen (MKK) 3(2-1)
Mata kuliah ini berisi tentang pengertian dan pentingnya manajemen
dalam menjalankan profesi; prinsip dasar; fungsi dan bidang manajemen;
pengambilan keputusan; perencanaan; pengorganisasian; penggerakan;
pengendalian dan pengawasan; serta dasar-dasar sistem informasi
manajemen.

Manajemen Pemasaran (MKB) 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang aspek manajerial dalam pemasaran
dengan pembahasan materi berupa konsep dan definisi, sistem informasi
dan riset pemasaran, bauran dan segmentasi pasar, strategi pemasaran,
serta rencana pemasaran dan audit pemasaran.

Korespondensi Bisnis (MKB) 2(0-2)
Mata kuliah ini berisi tentang bagaimana cara melakukan komunikasi
secara tertulis yang efektif untuk kepentingan bisnis, misalnya:
korespondensi bisnis, kontak bisnis, membuat perjanjian kerjasama bisnis
(MOU), laporan bisnis, rencana bisnis.

Pengembangan Diri (MPB) 2(1-1)
Mata kuliah ini berisi tentang sejarah teori kepribadian, penjelasan positive
atitude others, words expanding, realize your goal (power); konsep diri;
tipologi manusia; serta berbagai tes profil kepribadian.

Administrasi Bisnisdan Perkantoran (MKB) 3(1-2)
Mata kuliah ini membahas pengertian administrasi dalam konteks bisnis;
unsur-unsur yang harus dipersiapkan; struktur kerja; serta penyusunan data
yang terkait dengan kegiatan bisnis. prinsip-prinsip administrasi perkantoran
dalam organisasi bisnis, ruang lingkup administrasi organisasi bisnis,
prinsip-prinsip kesekretariatan, teknik dasar pengelolaan administrasi
perkantoran, teknik dasar korespondensi bisnis, dan prinsip-prinsip
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pengarsipan.Implementasi administrasi bisnis modern serta strategi
penyusunan administrasi bisnis.

Statistika Bisnis  (MKK) 2(1-1)
Mata kuliah ini berisi pembelajaran mengenai prinsip-prinsip dasar
pengolahan dan analisis data statistik, relevansi data statistik dalam bisnis,
sumber data bisnis, teknik pengumpulan data bisnis,  deskripsi data bisnis,
dan teknik interpretasi data bisnis.

Komputer Bisnis (MKB) 3(0-3)
Mata kuliah ini berisi tentang pemahaman dan aplikasi sistem informasi
bisnis atau computer based information system (CBIS) di mana
komputer digunakan untuk mengolah informasi akuntansi, informasi
manajemen, informasi pendukung, otomasi kantor,  guna menunjang
pengambilan keputusan bisnis dengan data internal maupun eksternal.

Komunikasi Perusahaan (MKB) 2(1-1)
Mata kuliah ini membahas tentang aspek-aspek komunikasi dalam
perusahaan, struktur dan sistem komunikasi formal dan informal, alur
dan arus komunikasi, jaringan komunikasi, iklim komunikasi, strategi
komunikasi untuk memotivasi  kinerja.

Komunikasi Pemasaran (MKB) 3(1-2)
Mata kuliah ini berisi pembelajaran mengenai strategi, taktik, dan teknik
komunikasi dalam kegiatan pemasaran: personalselling, teknik promosi,
pemanfaatan dan produksi media komunikasi untuk kepentingan promosi,
komunikasi pemasaran sibernetika.

Hubungan Manusiawi (MKB) 2(2-0)
Mata kuliah ini berisi pembelanjaran tentang dasar-dasar human
relations; teori-teori human relations, strategi untuk berprestasi,
kompetisi dan manajemen konflik; abritasi; mediasi; serta proses
konsultasi.

Komunikasi Pelanggan (MKB) 3(2-1)



|Pengelolaan Program Studi|

| Unive rs i tas  Padjad ja ran / Fakul tas I lmu Komunikasi
2015/2016|

48

Mata kuliah ini berisi pembelajaran mengenai strategi dan teknik
komunikasi dalam memberikan pelayanan informasi kepada pelanggan,
teknik berkomunikasi interpersonal baik secara langsung atau melalui
media (lisan dan tulisan) dalam upaya mewujudkan kepuasan pelanggan.

Komunikasi Supervisi (MKB) 3(2-1)
Mata kuliah ini pembelajaran mengenai konsep dasar dan fungsi
komunikasi untuk penugasan dan pengawasan pekerjaan, teknik
komunikasi untuk kepentingan pengarahan, penugasan, dan
pengawasan, pemanfaatan saluran manajemen untuk supervisi, dan
teknik perancangan sistem komunikasi supervisi.

Layanan Kualitas Prima (Total Quality Service) (MKB) 2(1-1)
Mata kuliah ini berisi pembelajaran mengenai strategi dan teknik
perancangan serta pelaksanaan komunikasi untuk kepentingan pelayanan
prima kepada stakeholders dalam sebuah organisasi bisnis (perusahaan)
dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya komunikasi yang ada dalam
mewujudkan kepuasaan dan komitmen publik (internal dan eksternal)
terhadap perusahaan.

Teknik Survei (MKK) 3(0-3)
Mata kuliah ini berisi pembelajaran mengenai konsep dasar penelitian
survei, relevansi penelitian survei dengan kepentingan bisnis dalam sebuah
perusahaan, teknik sampling, teknik pengumpulan data, teknik
penyusunan proposal penelitian survei dalam bisnis, dan teknik penulisan
laporan penelitian.

Perencanaan Komunikasi Bisnis (MKB) 2(1-1)
Mata kuliah ini berisi pembelajaran tentang perencanaan komunikasi bisnis
meliputi tentang konsep dasar perencanaan, analisis pasar bisnis, strategi
perencanaan bisnis

Berbicara Efektif  (MKB) 3(1-2)
Mata kuliah ini bertujuan memberikan keterampilan berbicara kepada
mahasiswa. Materi kuliah diarahkan pada pengetahuan mengenai teknik
berbicara efektif dan faktor-faktor  yang mempengaruhi efektivitas bicara,
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baikdengan menggunakan pendekatan  secara personal maupun
berkelompok dan massal.

Pendidikan Kewarganegaraan (MKK) 2(2-0)
Mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya selaku
warganegara yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju
masyarakat madani dan membantu mahasiswa selaku warga negara
agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia
serta kesadaran berbangsa, bernegara dalam  menerapkan ilmunya
secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dengan kompetensi
menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional, dan dinamis,
berpandangan luas sebagai intelektual yang memiliki; Wawasan
kesadaran benegara, untuk bela negara dengan perilaku cinta tanah air;
Wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa demi ketahanan nasional;
Pola pikir, sikap, yang komperhensif integral pada seluruh aspek
kehidupan nasional.

Audit Komunikasi Bisnis (MKB) 2(1-1)
Mata kuliah ini berisi pembelajaran mengenai metode dan teknik
mengevaluasi proses dan praktik komunikasi bisnis dalam sebuah
organisasi bisnis (perusahaan) pada aspek efektivitas dan produktivitas
perencanaan dan impelementasi komunikasi yang dilakukan. Materi
pembelajarannya antara lain meliputi: teknik penyusunan dan
pengukuran indikator-indikator efektivitas komunikasi dan
produktivitas komunikasi dalam organisasi bisnis, teknik pelaporan hasil
audit komunikasi bisnis, dan teknik presentasi laporan audit
komunikasi.

Presentasi Bisnis (MKB) 3(0-3)
Mata kuliah ini berisi tentang teknik mempersiapkan presentasi/meeting
(penyusunan agenda, tata ruang, identifikasi kebutuhan, staffing); teknik
pelaksanaan presentasi/meeting; pembuatan alat peraga dan media;
serta evaluasi presentasi/meeting.

Teknik Persuasi (MKB) 3(1-2)
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Mata kuliah ini berisi pembelajaran tentang bagaimana melakukan
komunikasi persuasif dalam konteks bisnis. Dalam mata kuliah ini
diajarka: konsep dasar dan pengertian komunikasi persuasif; tujuan
komunikasi persuasif; pendekatan dan model komunikasi persuasif;
strategi dan teknik komunikasi persuasif; serta etika persuasi.

Etika Komunikasi Bisnis (MBB) 2(1-1)
Mata kuliah ini membahas tentang peranan etika dalam komunikasi bisnis;
tata cara berkomunikasi dengan stakeholders; tata cara menggunaan
"bahasa bisnis" dalam konteks kerja; serta peranan etika dalam menunjang
proses komunikasi bisnis yang efektif.

Teknik Lobby (MKB) 2(0-2)
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan konsep lobby dan
negosiasi serta perbedaannya; persiapan negosiasi; teknik-teknik berbicara
dan gaya negosiasi;  strategi dan manipulasi negosiasi; konflik negosiasi;
serta filosofi dan aspek psikologis dalam lobby dan negosiasi disertai latihan
dan studi kasus.

Perilaku Konsumen (MKB) 2(1-1)
Mata kuliah ini berisi tentang definisi konsumen dan perilaku
konsumen; proses pengambilan keputusan; model perilaku konsumen;
faktor psikologi, sosiologi, dan antropologi yang mempengaruhi
perilaku konsumen; metode penelitian perilaku  konsumen; serta
aplikasinya dalam proses perencanaan pemasaran atau penjualan.

Teknologi Komunikasi Bisnis 3(1-2)
Mata kuliah ini berisi tentang pembelajaran tentang  penggunaan
teknologi dalam industri bisnis, pemanfaatan teknologi komunikasi
dalam dunia bisnis, serta berbagai teknologi komunikasi bisnis
mutakhir.

Produksi Media Bisnis (MKB) 3(1-2)
Mata kuliah ini berisi pembelajaran tentang pengertian media bisnis,
bentuk dan jenis media bisnis, proses perancangan dan pembuatan media
bisnis, serta teknik pemanfaatan media massa dan media nirmassa untuk
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kepentingan bisnis.

Penyusunan Laporan Kelayakan Bisnis  (MKB) 3(1-2)
Mata kuliah ini berisi tentang pembelajaran tentang konsep dasar
kelayakan bisnis, prosedur studi kelayakan bisnis, tehnik analisis kelayakan
bisnis, mahasiswa diarahkan untuk memiliki kemampuan dan keterampilan
dalam menyusun laporan kelayakan bisnis, dan merancang business plan.

Sistem Informasi Bisnis (MKB) 2(1-1)
Mata kuliah ini membahas tentang penggunaan informasi dan database
bisnis untuk pengambilan keputusan bisnis; pemahaman tentang
penelusuran; teknik penelusuran; serta mengetahui sumber/nama
website/home-page bisnis.

Budaya Organisasi (MKB) 2(1-1)
Mata kuliah ini berisi pembelajaran mengenai pengertian budaya dan
filosofi perusahaan, aspek-aspek budaya perusahaan, strategi perancangan
visi, misi, dan tujuan perusahaan, iklim komunikasi organisasional, etos
kerja dalam perusahaan, dan teknik identifikasi dan interpretasi budaya
perusahaan.

Komunikasi Bisnis Antar Budaya (MKB) 3(1-2)
Mata kuliah ini membahas tentang pemahaman implikasi keanekaragaman
budaya terhadap pola sikap dan perilaku komunikasi; pengaruh sosial
budaya, psikologi, sosiologi; prinsip komunikasi lintas budaya; serta bentuk
dan model komunikasi lintas budaya berikut studi kasus dalam konteks
komunikasi bisnis dengan bermacam-macam latar belakang budaya.

Leadership (MPB) 3(1-2)
Mata kuliah ini berisi tentang konsep dasar  kepemimpinan, teori-teori
kepemimpinan, gaya kepemimpinan dalam organisasi dan implikasinya
bagi organisasi, pelatihan kepemimpinan dan peran serta individu dalam
organisasi. Mahasiswa diarahkan untuk menguasai dan memiliki
keterampilan dalam membentuk kelompok yang dinamis dan efektif.

Bimbingan Karier (MPB) 3(1-2)



|Pengelolaan Program Studi|

| Unive rs i tas  Padjad ja ran / Fakul tas I lmu Komunikasi
2015/2016|

52

Membahas strategi dan teknik dalam melakukan job searching dan carrier
management,  menghadapi tantangan menjelang memasuki dunia kerja,
termasuk menulis lamaran dan wawancara, serta mengemukakan
pemikiran dengan sarana informasi modern.

Kewirausahaan (MKB) 2 (0-2)
Mata kuliah ini berisi pembelajaran mengenai konsep dasar dan prinsip-
prinsip kewirausahaan (enterpreneurship), strategi, metode, dan teknik
mengidentifikasi peluang usaha (peluang pasar), akses permodalan,
teknologi, distribusi dan pemasaran, manajemen usaha, dan kemitraan
usaha.

Bimbingan Karier (MPB) 2(1-1)
Membahas strategi dan teknik dalam melakukan job searching dan
carrier management, menghadapi tantangan menjelang memasuki
dunia kerja, termasuk menulis lamaran dan wawancara, serta
mengemukakan pemikiran dengan sarana informasi modern.

Praktek Kerja Lapangan 2(0-2)
Kegiatan ini merupakan praktek kerja yang dilakukan mahasiswa di
instansi/perusahaan/BUMN sehingga mahasiswa dapat
mengaplikasikan mata kuliah yang diterima di kelas dan
membandingkan kesesuaian antara teori  dan praktek di lingkungan
yang sebenarnya

Laporan Tugas Akhir 4 (0-4)
Merupakan tahapan terakhir yang ditempuh mahasiswa dalam
mengikuti perkuliahan dengan melaporkan kegiatan selama melakukan
praktik kerja yang dikemas dalam format laporan ilmiah untuk
dipertanggungjawabkan dalam sidang Tugas Akhir.

Peminatan Informasi Dan Perpustakaan
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Daftar Mata Kuliah

Semester I (Satu)
No. Sandi Mata Kuliah SKS
1. UNX03101 Agama (MPK) 2(2-0)
2. UNX03104 Bahasa Inggris (MPK) 2(2-0)
3. UNX03103 Bahasa Indonesia (MPK) 2(2-0)
4. K03E103 Psikologi Komunikasi (MKK) 3(3-0)
5. K03E101 Pengantar Ilmu Komunikasi (MKK) 3(3-0)
6. K03E102 Pengantar Informasi  & Perpustakaan

(MKK)
3(3-0)

7. K03E106 Fotografi  (MKB) 3(0-3)
8. K03E110 Aplikasi Komputer (MKB) 3(1-2)

Jumlah 21 SKS

Semester 2 ( Dua)
No. Sandi Mata Kuliah SKS
1. K03E201 Komunikasi Massa (MKK) 3(3-0)
2. K03E202 Teknik Menulis Artikel  (MKB) 3(1-2)
3. K03E210 Katalogisasi Sumber Informasi (MKB) 3(0-3)
4. K03E205 Klasifikasi Sumber Informasi (MKB) 3(1-2)
5. K03E211 Statistika Informasi (MKB) 2(1-1)
6. K03E206 Data Base  Design (MKB) 3(0-3)
7. K03E212 Teknik Dokumentasi (MKB) 3(1-2)

Jumlah 20 SKS
Semester 3 (Tiga)

No. Sandi Mata Kuliah SKS
1. K03E304 Teknik Layanan Perpustakaan  (MKB) 3(1-2)
2. K03E305 Desain  Web (Html & Php) (MKB) 3 (0-3)
3. K03E307 Seleksi dan Akuisisi  Sumber Informasi

(MKB)
3 (1-2)

4. K03E306 Produksi Multimedia (MKB) 3 (0-3)
5. K03E301 Teknik Layanan Referensi (MKB) 3 (1-2)
6. K03E302 Teknik Pengindeksan Subjek & 3 (0-3)
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Thesaurus (MKB)
7. K03E303 Katalogisasi Media Elektonik (MKB) 3(0-3)

Jumlah 21 SKS

Semester 4 ( Empat)
No. Sandi Mata Kuliah SKS
1. UNX03404 Pendidikan Kewarganegaraan (MPK) 2(2-0)
2. K03E403 Teknik Preservasi  (MKB) 3(2-1)
3. K03E404 Pengolahan  Abstrak & Indeks (MKB) 3(0-3)
4. K03E409 Pengolahan   Media Elektronik (MKB) 3(1-2)
5. K03E405 Produksi Media Pemasaran (MKB) 3(0-0)
6. K03E406 Tata Laksana Kelembagaan   Informasi

(MKB)
3(1-2)

7. K03E407 Pengolahan arsip (MKB) 3(1-2)
8. K03E408 Teknik Instruksional 2(1-1)

Jumlah 22 SKS

Semester 5 (Lima)
No. Sandi Mata Kuliah SKS
1. K03E501 Bimbingan karier (MPB) 2 (1-1)
2. K03E502 Penelusuran Informasi  (MKB) 3(0-3)
3. K03E503 Teknik  Survei  (MKB) 3(1-2)
4. K03E504 Etika Profesi  (MPB) 3(3-0)
5. K03E505 Bibliometrik (MKB) 3(0-3)
6. K03E506 Medi a Public Relation (MKB) 3(1-3)
7. K03E507 Pengemasan Informasi 3(1-2)

Jumlah 20 SKS

Semester 6 ( Enam)
No. Sandi Mata Kuliah SKS
1. UNX03602 Praktek Kerja Lapangan  (MBB) 2 (0-2)
2. UNX03604 Laporan Tugas Akhir (MPB) 4(0-4)

Jumlah 6 SKS
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Jumlah SKS Peminatan Informasi dan Perpustakaan : 110 SKS

Deskripsi Mata Kuliah

Pendidikan Agama (MPK) 2 (2-0)

Mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan
kepribadian keagamaan yang beriman dan bertaqwa, berilmu dan
berakhlak mulia serta menjadikan ajaran agama sebagai landasan
berfikir dan berperilaku dalam pengembangan profesi.

Pendidikan Kewarganegaraan  (MPK) 2(2-0)
Mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya selaku
warganegara yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju
masyarakat madani dan membantu mahasiswa selaku warga negara
agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia
serta kesadaran berbangsa, bernegara dalam  menerapkan ilmunya
secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dengan kompetensi
menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional, dan dinamis,
berpandangan luas sebagai intelektual yang memiliki; Wawasan
kesadaran benegara, untuk bela negara dengan perilaku cinta tanah air;
Wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa demi ketahanan nasional;
Pola pikir, sikap, yang komperhensif integral pada seluruh aspek
kehidupan nasional.

Bahasa Indonesia   (MPK) 2(2-0)
Pengajaran Bahasa Indonesia bagi para mahasiswa lebih diarahkan
pada pemahaman dan penguasaan tata bahasa Indonesia yang baik dan
benar sehingga mahasiswa dapat memanfaatkannya dalam penulisan
karya ilmiah. Selain itu  agar mahasiswa memahami kedudukan dan
fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional dan bahasa Negara
sehingga dapat menggunakannya dengan baik dan benar khususnya
dalam situasi formal.

Bahasa Inggris (MPK) 2(2-0)
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Mata kuliah ini berisi tentang pokok-pokok dasar pengetahuan Bahasa
Inggris untuk meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Inggris
secara lisan maupun tulisan, aktif maupun pasif, serta penerapannya
dalam konteks bidang ilmu informasi dan perpustakaan

Pengantar Ilmu Komunikasi (MKK) 3(3-0)
Mata kuliah ini berisi tentang konsep dan filosofi ilmu komunikasi;
proses komunikasi; ruang lingkup ilmu komunikasi; komponen dalam
komunikasi; serta teknik dasar dan strategi komunikasi; yang
berhubungan dengan keterampilan berkomunikasi selaku profesional.

Psikologi Komunikasi (MKK) 3(3-0)
Mata kuliah ini berisi tentang pengertian karakteristik manusia dilihat dari
aspek psikologi dalam konteks komunikasi; sistem dan proses komunikasi
intrapersonal; psikologi komunikator; karakteristik komunikan; serta
psikologi pesan.

Pengantar Informasi dan Perpustakaan (MKK) 3(3-0)
Mata kuliah ini berisi penjelasan  tentang pengertian informasi, sumber
informasi, pusat sumber informasi, perpustakaan dan lembaga-lembaga
yang mengelola informasi. Pengertian perpustakaan,  fungsi,  jenis
perpustakaan, serta jenis-jenis kegiatan dalam penyelenggaran
perpustakaan

Katalogisasi  Sumber Informasi (MKB) 3(0-3)
Mata kuliah ini berisi penjelasan tentang  pengertian katalogisasi,
katalogisasi dasar, jenis-jenis katalog, fungsi  katalog,   AACR2, teknik
membaca buku, format penulisan katalog.
Praktek: Membuat katalog/ kartu katalog berdasarkan AACR2 mulai
dari tajuk subjek, tajuk pengarang, sampai dengan tajuk penerbit.

Aplikasi Komputer  (MKB) 3(0-3)
Mata kuliah ini berisi penjelasan tentang pengetahuan akan perangkat
keras (hardware) komputer; perangkat lunak (software) komputer
berupa aplikasi program dasar (Windows) dan pengetahuan dasar
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tentang intranet dan internet; serta sistem komunikasi global. Praktek:
Mengaplikasikan sofware (windows/semua program Microsoft Ofice,
program intranet dan internet) dalam kegiatan administrasi lembaga
informasi.

Komunikasi Massa   (MKK) 3(3-0)
Mata kuliah ini berisi tentang berbagai pengertian dasar mengenai
komunikasi massa; sifat komunikasi massa; medium yang digunakan;
karakteristik media massa; model komunikasi massa; struktur dan fungsi
media; serta dampak komunikasi massa terhadap masyarakat.

Teknik Menulisan Artikel (MKB) 3(3-0) 3(1-2)
Mata kuliah ini berisi penjelasan  tentang konsep dasar artikel, manfaat
dan tujuan artikel ; jenis artikel.
Praktek:  membuat artikel berupa feature, resensi, surat pembaca, dan
opini.

Fotografi  (MKB) 3(0-3)
Mata kuliah ini berisi penjelasan  tentang pengertian dan sejarah
singkat fotografi; anatomi dan pisiologi kamera; pencahayaan;
pemotretan; proses pencetakan; kegiatan fotografi , unsur-unsur
desain komunikasi visual dalam kegiatan.
Praktek:  pemotretan, pencucian, dan pencetakan yang sesuai dengan
konsep fotografi.

Klasifikasi Sumber Informasi (MKB) 3(0-3)
Mata  kuliah  ini  berisi penjelasan tentang  pengertian klasifikasi,
jenis-jenis klasifikasi,  klasifikasi  pengetahuan,  perlengkapan   bagan
klasifikasi,   pengertian bagan, indeks, notasi, analisis.Praktek: a.
Memberikan nomor-nomor atas koleksi bahan pustaka berdasarkan
standar Dewey DecimalClasification (DDC) yang umumnya digunakan
oleh perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan umum;b.
Memberikan nomor-nomor atas koleksi bahan pustaka berdasarkan
standar UniversalDecimalClassification (UDC) yang umumnya
digunakan dalam pengelolaan koleksi-koleksi di perpusatkaan khusus
atau pusat-pusat informasi penelitian.
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Data Base Design (MKB) 3(0-3)
Mata kuliah ini berisi penjelasan tentang pembuatan data base atas
sejumlah informasi berdasarkan software Microsoft Access dan SQL.
Praktek: Membuat pangkalan data dengan sofware Microsoft Access
dan SQL untuk kepentingan lembaga informasi.

Katalogisasi Media Elektonik (MKB) 3 (0-3)
Mata kuliah ini berisi penjelasan tentang pengelolaan media elektronik.
Metode dan prinsip-prinsip, penyimpanan dan temu kembali bahan
khusus non buku seperti karya musik (kaset, video, mikro film, dan
mikro fiche, dan lain-lain).
Praktek: Membuat katalog/ kartu katalog untuk media elektronik
berdasarkan AACR2 mulai dari tajuk subjek, tajuk pengarang, sampai
dengan tajuk penerbit.

Teknik Dokumentasi   (MKB) 3 (1-2)
Mata kuliah ini membahas tentang pengetahuan dokumentasi, hakikat
dokumentasi sebagai sumber informasi, jenis dokumen.
Praktek: mencari atau membuat dokumen  primer.

Teknik Layanan   Perpustakaan  (MKB) 3(1-2)
Mata kuliah ini berisi penjelasan tentang konsep layanan dalam
kegiatan pengelolaan informasi, pengertian pelayanan, jenis-jenis
layanan, bentuk layanan, komponen-komponen dalam layanan
informasi dan perpustakaan, seperti aspek komunikasi dalam layanan,
aspek teknologi serta aspek sosial dan budaya dalam kegiatan layanan
informasi dan perpustakaan.
Praktek: Melaksanakan praktek layanan di lembaga informasi sesuai
dengan  jenis lembaga informasi dan teori.

Desain Web (Html dan PHP) (MKB) 3(0-3)
Mata kuliah ini berisi penjelasan   dan praktek tentang pembuatan Web
berbasis HTML (hyperText Markup Language) yang digunakan untuk
membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi di
internet dan formating hypertext sederhana yang ditulis ke dalam
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berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang
terintegrasi, dan PHP yang merupakan bahasa pemrograman web yang
bekerja di sisi server (server side scripting) yang dapat melakukan
konektivitas pada database.

Seleksi dan Akusisi Suber Informasi (MKB) 3(1-2)
Menjelaskan konsep pengembangan koleksi, tahapan dalam
pengembangan koleksi yang meliputi community analysis, selection,
selection policies, acquisition,  weeding, dan evaluation, Latar belakang
seleksi, prinsip-prinsip seleksi, alat bantu seleksi, kegiatan pengadaan, dan
sumber-sumber pengadaan. Praktek: Berlatih menggunakan alat bantu
seleksi untuk seleksi dan pengadaan bahan pustaka yang beupa buku,
majalah dan sumber-sumber informasi non cetak (non-book materials)

Produksi Multimedia (MKB) 3(0-3)
Mata kuliah ini berisi penjelasan tentang konsep dasar multimedia,
pengolahan data, gambar dan suara dengan perangkat multimedia;
mengamati penggunaan multimedia dan praktek penampilan komputer
konvensional dan multi dimensional sebagai media presentasi
informasi; penggunaan software yang berhubungan, dan penggunaan
scanner. Selain itu, mata kuliah ini berisi tentang teknik mempersiapkan
presentasi (penyusunan agenda, tata ruang, identifikasi kebutuhan); teknik
pelaksanaan presentasi, pembuatan alat peraga dan media; serta
evaluasi presentasi.

Teknik Layanan Referensi (MKB) 3(1-2)
Mata kuliah ini berisi penjelasan tentang konsep layanan referensi
dalam kegiatan pengelolaan koleksi referensi, komponen-komponen
dalam layanan referensi seperti aspek komunikasi dalam layanan, aspek
teknologi serta aspek sosial dan budaya dalam kegiatan layanan
referensi.
Praktek: Melaksanakan praktek layanan di lembaga
informasi/perpustakaan yang melayankan koleksi referensi

Teknik Pengindeksan Subjek  &Thesaurus (MKB) 3 (0-3)
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Mata kuliah ini berisi penjelasan   dan praktek tentang abstrak dan
indeks, jenis-jenis, teknik membuat dan nilai guna pengindekasan
subyek dan thesaurus, kriteria dan evaluasi.
Praktek: Membuat indeks dan thesaurus

Teknik Preservasi (MKB) 3(2-1)
Mata kuliah ini berisi penjelasan   tentang pengertian preservasi,
pengertian restorasi, latar belakang preservasi,  tahapan dalam
preservasi, jenis-jenis hama buku/bahan pustaka, perbaikan buku,
dll.Selain itu mata kuliah ini berisi praktek mengenai presevasi.

Pengolahan Media Elektrononik (MKB) 3(1-2)
Mata kuliah ini berisi penjelasan dan praktek tentang pengolahan
bahan pustaka elektronik hingga dapat disajikan dalam layanan
perpustakaan; labeling; pembuatan kantong kartu media serta;
pencatatan di buku induk, dan lain-lain prosedur pengolahan pustaka.

Produksi Media Pemasaran (MKB) 3(0-3)
Mata kuliah ini berisi tentang lingkup dan pengertian marketing; sistem
dan lingkungan pemasaran; hubungan public relations dengan
pemasaran; perencanaan produk; kebijakan penetapan harga; riset
pemasaran; ; serta kajian sosiologis serta psikologis atas tingkah laku
pasar. Mata kuliah ini membahas tentang pengertian promosi dan
periklanan; perencanaan promosi; organisasi promosi dan media
promosi. Analisis promosi serta proses kegiatan promosi pengeloalaan
pelayanan infromasi dan perpustakaan.Praktek: Membuat media
promosi yang sesuai  barang/ jasa yang akan dipasarkan  target
marketnya.

Pengelolaan Abstrak & Indeks (MKB) 3(1-2)
Mata kuliah ini berisi penjelasan dan praktek tentang pengelolaan
abstrak dan indeks; metode membuat abstrak dan metode membuat
indeks, kegunaan dan cara penyusunan abstrak dan indeks

Bibliometrik  (MKB) 3(0-3)
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Menjelaskan pengukuran menggunkan bibliografi sebagai sumber data
untuk dilakukan analisis sitiran, dan pengukuran indek sitasi dilihat dari
aspek kepengaranagan, subjek, periode, tempat terbit dan lain-lain

Pengelolaan Arsip (MKB) 3(1-2)
Mata kuliah ini berisi penjelasan dan prfaktek tentang pengelolaan
arsip, mulai dari masa penciptaan, pengorganisasian, penyimpanan dan
penyusutan serta penemuan kembali arsip berdasarkan sistem
klasifikasi kearsipan.Praktek: Megolah arsip dinamis

Penelusuran Informasi (MKB) 3(0-3)
Melaksanakan praktek tentang pencarian informasi diberbagai media
dengan menggunakan alat bantu penelusuran seperti katalog, Bibliografi,
abstraks indeks, OPAC dan dari database online untuk pengambilan
keputusan; pemahaman tentang penelusuran; teknik penelusuran; serta
mengetahui sumber/nama website/home-page artikel ilmiah.

Statistika Informasi (MKB) 2(1-1)
Mata kuliah ini berisi penjelasan tentang pengertian statistik dan
statistika, pengertian statistika deskriptif,  pengertian median, means,
rata-rata, desil, presentil, dll. gejala pusat, cara pembuatan tabel
tunggal dan table silang. Penggunaan statistika dalam kegiatan
penyelenggaraan perpustakaan seperti bibliometrika, penelusuran
informasi, evaluasi koleksi.

Teknik  Survei (MKB) 3(1-2)
Mata kuliah ini berisi penjelasan   tentang pengertian metode
penelitian sosial. Selanjutnya dipelajari dan dilatih cara penyusunan
serta perencanaan penelitian berikut langkah yang dilakukan dan teknik
analisis.

K03E 501 Bimbingan Karier (MPB) 2(1-1)
Membahas cara mahasiswa menghadapi tantangan menjelang
memasuki dunia kerja, termasuk menulis lamaran, wawancara, dan
mengemukakan pemikiran dengan sarana informasi modern
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Etika Profesi (MPB) 3(3-0)
Mahasiswa memahami dan mengerti tentang etiket, etika, moral, dan
kode etik pustakawan serta dapat menerapkannya dalam berbagai
kegiatan mulai dari  pengadaan, pengolahan, layanan, dan
pemeliharaan koleksi informasi.

Praktek Kerja Lapangan 2(0-2)
Kegiatan ini merupakan praktik kerja yang dilakukan mahasiswa di
instansi/perusahaan/BUMN sehingga mahasiswa dapat
mengaplikasikan mata kuliah yang diterima di kelas dan
membandingkan kesesuaian antara teori dan praktik di lingkungan yang
sebenarnya.

Laporan Tugas Akhir 4(0-4)
Merupakan tahapan terakhir yang ditempuh mahasiswa dalam
mengikuti perkuliahan dengan melaporkan kegiatan selama melakukan
praktik kerja yang dikemas dalam format laporan ilmiah untuk
dipertanggungjawabkan dalam sidang Tugas Akhir.

Pengampu dan Dosen Program Studi

Nama NIP
Dr. Drs. Dadang Sugiana, M.Si. 196107131990011001
Anwar Sani, S.Sos. 197703122003121003
Herika Rainathami, S.Sos., M.Si. 197305232006042001
Elnovani Lusiana, S.Sos., M.Si. 197711232010122001
Priyo Subekti, S.Sos., M.Si. 198007252008011006
Encang Saefudin, SS., M.Si. 197106261997031001
Dra. Kokom Komariah, M.Si. 196605291994032001
H. Muhammad Fakhrudi Akbar,
S.Sos., M.Si. 197111302000031001
Rully Khairul Anwar, S.Ag., M.Si. 197502242006041001
Drs. Dian Wardiana Sjuchro, M.Si. 196011261987011001
Andriyanto, S.Sos., M.Ikom. 198210152014041001
Syauqi Lukman, S.Sos., M.SM. 197901112014041001
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Dosen Program Studi Diploma III

NAMA NIP

Aat Ruchiat, S.Sos., M.Si. 198111012010121003

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

Andri Yanto, S.Sos., M.Si.

Anwar Sani, S.Sos., M.I.Kom. 197703122003121003

AS. Haris Sumadiria, Drs., M.Si.

Basith Patria, S.Sos. (PR FM)

Benazir

Billy M Sobirin, S.S. (Praktisi)

Chandra Tanuatmadja, S.T. (Mara FM)

Decky Danumiharja (Praktisi)

Dian Wardiana, Drs., M.Si. 196011261987011002
Dr. Harliantara, Drs., M.Si. (New Shinta
FM)

Duddy Zein, Drs., M.Si. 195905031987011001

Eddy Yehuda, Drs., M.S.

Efi Fadillah, S.Sos., M.Pd. 197210072008122002

Encang Saefudin, S.S., M.Si 197106261997031001

Evi Saefullah, Drs., M.Ds (Praktisi)

Firman Alamsyah, S.Ip, M.Si
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Fitriadi Alibasah, Drs. (Praktisi)

FX. Ari Agung, S.Sos., M.I.Kom 198204092010121004

Heru Ryanto, S.Ag., M.Si 197511062008011006

Iim Nuryati, Dra., M.Si.

Ilham Gemiharto, S.Sos., M.Si. 197405262006041001
Kenmada Wijayanto, Drs. M.Ikom.
(Praktisi)

Kokom Komariah, Dra., M.Si 196605291994032001

Lilis Puspitasari, S.Sos., M.Ikom 197403232003122001

Meity Wildanun, Dra (Praktisi)

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

Mohd Husein Nawawi, Drs., M.I.Kom.

Pandan Yudhapramesti, S.Sos., M.T. 197106292003122001

Pramono Benyamin, Drs., M.Pd. 196001171986031002

Priyo Subekti, S.Sos., M.Si. 198007252008011006

Putri Trulin, S.Sos., M.Ikom

Renata Anisa, S.Sos., M.Si

Rinda Aunilah, S.Sos.

Roganda Sinambela, Drs., M.I.Kom.

Roni Patoroni (Praktisi)

Rosnandar Romli, Drs., M.Si. 196201021997031001
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Sri Rahayu, Dra., S.U.

Tata Sumitra W, M.Mgt

Trie Damayanti, Dra, M.Psi 197202151999032002

Ute Lies Khodijah, Dra., M.Si 197512212000122002

Vincentia Wahju, S.E., M.M.

B. PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

Visi dan Misi Program Studi Ilmu Komunikasi

Visi Program studi Ilmu komunikasi adalah :

Menjadi pengelola pendidikan tinggi yang mengembangkan pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang komunikasi

serta turut melakukan pemberdayaan teknologi dalam bidang

komunikasi yang memiliki keunggulan kompetitif.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan program studi Ilmu Komunikasi

jenjang sarjana.

2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk

mengembangkan ilmu dan aplikasi komunikasi.
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3. Menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk pemberdayaan

masyarakat melalui pendekatan ilmu dan keterampilan

komunikasi demi menciptakan masyarakat komunikatif.

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Ilmu Komunikasi

Program Pendidikan Sarjana Ilmu Komunikasi bertujuan untuk

menghasilkan tenaga-tenaga ahli dalam bidang komunikasi dengan

kualifikasi sebagai berikut:

1) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan analisis dan

mampu berkompetisi sehingga mampu terserap di dunia kerja

dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan.

2) Menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan pokok

komunikasi (core communication skills).

3) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berpikir holistik

dan komprehensif.

4) Meningkatkan produktivitas penelitian dan penulisan karya ilmiah

mencapai 75% dari jumlah dosen tetap.

5) Meningkatkan kerjasama dengan pihak luar dalam melakukan

pengkajian komunikasi minimal 3 (tiga) kerjasama dalam 1 (satu)

semester.

6) Meningkatkan mutu dan standarnilai penulisan skripsi sehingga

minimal 75% dari mahasiswa mendapat nilai A.
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7) Peningkatan tanggung jawab terhadap permasalahan yang

berkembang di masyarakat melalui kewajiban mengikuti kegiatan

KKNM.

8) Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat di bidang komunikasi sehingga dapat melibatkan

minimal 85 % dari jumlah dosen tetap.

9) Peningkatan peran serta dosen dan mahasiswa sebagai agen

pembaharu (agent of change) di masyarakat.

10)Meningkatkan motivasi dosen dalam menulis karya ilmiah

nonpenelitian, dalam bentuk artikel di berbagai media baik

internal maupun eksternal atau media massa.

Kompetensi Lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi

Kompetensi Utama

Kemampuan mengajar, meneliti, dan menjadi pemerhati bidang

komunikasi secara profesional dan beretika.

Kompetensi Pendukung

 Mampu mengidentifikasi dan merancang metode dan media

pembelajaran interaktif dan tepat guna.

 Mampu melaksanakan penelitian baik menggunakan metode

penelitian kuantitatif maupun kualitatif dalam berbagai realitas

sosial dan kepentingan industri.
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 Memiliki kepekaan masalah sosial dan komunikasi serta mampu

menuangkannya dalam pemikiran inovatif dalam bentuk tulisan,

seminar, talkshow, dll.

Kompetensi Lainnya

Memiliki kemampuan enterpreneurship dalam pengembangan profesi

pengajar, peneliti, dan pemerhati di bidang komunikasi.

Strategic Planner

Kompetensi Utama :

Memahami arah perubahan kompetisi bisnis dan gaya hidup

masyarakat sebagai dasar untuk merancang strategi pemasaran,

strategi komunikasi, dan strategi periklanan.

Kompetensi Pendukung :

 Memahami dinamika dan logika bisnis industri komunikasi

pemasaran dan periklanan

 Menguasai bidang marketing strategi, brand management,

product development, product life cycle, dan semua aktivitas

yang berkaitan dengan implementasi program komunikasi

pemasaran dan periklanan.
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Kompetensi Lainnya

Mampu menganalisis dan menginterpretasi data industri, retail, usage

habit, media penetration, dan data lainnya yang digunakan sebagai

dasar penyusunan rencana strategis.

Bahan Kajian

Konsep dan Aplikasi Manajemen Konsep dan Aplikasi Bisnis/
Pemasaran

Prosedur Penelitian Keterampilan Dasar Komunikasi
Teknologi Komunikasi dan Media Human Communication
Konteks Komunikasi Strategic Planning

Kompetensi Utama

Memahami arah perubahan kompetensi bisnis dan gaya hidup

masyarakat sebagai dasar untuk merancang konsep isi dan bentuk

alternatif media creatice baru yang sesuai dengan tuntutan

perkembangan zaman.

Kompetensi Pendukung

 Memahami dinamika dan logika bisnis industri media secara

keseluruhan.

 Menguasai bidang creative media content development.
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Kompetensi Lainnya

Mampu menganalisis dan menginterpretasi data industri, retail, usage

habit, media penetration, dan data lainnya yang digunakan sebagai

dasar penyusunan konsep isi dan bentuk produk media kreatif.

Bahan Kajian

Konsep dan Aplikasi Bisnis/
Pemasaran

Konsep dan Aplikasi Manajeman

Konteks Komunikasi Creative Media Usage
Human Communication Prosedur Penelitian
Keterampilan Dasar Komunikasi Teknologi Komunikasi dan Media
Logika dan Seni Berpikir

Daftar Mata Kuliah

Semester I
No Sandi Mata Kuliah SKS

1 UNK101001A Pendidikan Agama 2 (2-0)

2 UNK101002A Bahasa Indonesia 2 (2-0)

3 UNK101004A Pancasila dan PKN 3 (3-0)
4 K10A1001 Pengantar Ilmu Komunikasi 3 (3-0)
5 K10A1005 Public Speaking 4 (2-2)
6 K10A1006 Penulisan Kreatif 4 (2-2)
7 K10A1004 Dasar Logika 3 (3-0)
8 K10A1003 Kewirausahaan 2 (2-0)

Jumlah 23 SKS
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Semester II
No Sandi Mata Kuliah SKS

1 K10A205A Psikologi Komunikasi 3 (3-0)
2 K10A204A Sosiologi Komunikasi 3 (3-0)
3 K10A207A Komunikasi Visual 3 (2-1)
4 K10A102A Fotografi 3 (2-1)
5 K10A206A Komunikasi Massa 3 (3-0)
6 K10A121A Komunikasi Antarpribadi 3 (3-0)
7 K10A122C Komunikasi Kelompok 3 (3-0)

Jumlah 21 SKS

Semester III
No Sandi Mata Kuliah SKS

1 K10A1011 Komunikasi Politik 3 (3-0)
2 K10A1008 Komunikasi Instruksional 3 (3-0)
3 K10A106 Komunikasi Organisasi 3 (3-0)
4 Komunikasi Digital 3 (3-0)
5 K10A1012 Literasi Media dan Informasi 3 (2-1)
6 K10A800 Negosiasi 3 (2-1)
7 K10A1007 Kampanye dan Propaganda 3 (2-1)

8 K10A142 Teknologi Komunikasi &
Informasi 3 (3-0)

Jumlah 24 SKS

Semester IV
No Sandi Mata Kuliah SKS

1 K10A209 Teori Komunikasi 3 (3-0)
2 K10A208C Komunikasi Lintas Budaya 3 (2-1)
3 K10A148 Psikologi Belajar Mengajar 3 (3-0)
4 UNX008A Statistika Sosial 3 (3-0)
5 K10A239 Studi Media 3 (3-0)
6 K10A127 Metode Penelitian Kuantitatif 3 (2-1)
7 K10A125 Audit Komunikasi 3 (2-1)
8 K10A2012 IMC 3 (3-0)

Jumlah 24 SKS
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Semester V
No Sandi Mata Kuliah SKS

1 K10A225 Etika Komunikasi 3 (3-0)
2 K10A226 Produksi Media 3 (2-1)
3 K10A227 Metode Penelitian Kualitatif 3 (3-0)
4 K10A229 Pengembangan Media Kreatif 4 (2-2)
5 K10A228 Filsafat Komunikasi 3 (3-0)
6 K10A230 Strategi Bisnis Komunikasi 4 (3-1)
7 (Mata Kuliah Pilihan) 3 (2-1)

Jumlah 23 SKS

Semester VI
No Sandi Mata Kuliah SKS

1 K10A238 Kapita Selekta Komunikasi 3 (3-0)
2 UNX400 KKN 3 (1-2)
3 K10A411 Seminar 2 (1-1)
4 (Mata Kuliah Pilihan) 3 (2-1)
5 (Mata Kuliah Pilihan) 3 (2-1)
6 (Mata Kuliah Pilihan) 3 (2-1)

Jumlah 17 SKS

Semester VII
No Sandi Mata Kuliah SKS

1 K10A150 Praktek Kerja Lapangan 2 (0-2)
Jumlah 2 SKS

Semester VIII
No Sandi Mata Kuliah SKS

1 UNX10810 Skripsi 6 (0-6)
Jumlah 6 SKS
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Daftar Mata Kuliah Pilihan Program Studi Ilmu Komunikasi

No Mata Kuliah SKS
1 Strategi Pemasaran 3 (2-1)
2 Manajemen Strategis 3 (2-1)
3 Strategi Media 3 (2-1)
4 Strategi Kreatif 3 (2-1)
5 Proses Bisnis Media Kreatif 3 (2-1)
6 Produksi Media Kreatif 3 (2-1)

Deskripsi Mata Kuliah Program Studi Ilmu Komunikasi

Pendidikan Agama 2(2-0)
Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kepribadian keagamaan
dan profesionalisme yang beriman dan bertakwa, berilmu dan
berakhlak mulia serta menjadikan ajaran agama sebagai landasan
berpikir dan berperilaku dalam pengembangan profesi di bidang
komunikasi.

Bahasa Indonesia 2(2-0)
Mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menguasai tata bahasa
Indonesia yang baik dan benar sehingga dapat memanfaatkannya
dalam penulisan karya ilmiah. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat
memahami kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa
nasional.

Pancasila dan PKN 3(3-0)
Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kepribadiannya dan
berperan aktif dalam menegakkan demokrasi menuju masyarakat
madani dan mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa
Indonesia serta kesadaran berbangsa dan bernegara, memiliki wawasan
kesadaran bernegara dan wawasan kebangsaan.
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Pengantar Ilmu Komunikasi 3(3-0)
Mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar komunikasi
yang meliputi pengertian, definisi, prinsip, luas lingkup, konteks-
konteks, komponen, dan proses komunikasi. Mahasiswa juga
diharapkan dapat memahami fungsi komunikasi, hambatan komunikasi,
serta etika komunikasi.

Public Speaking 4(2-2)
Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan berbicara di depan publik
dengan penguasaan langkah-langkah persiapan yang meliputi
perencanaan pesan, pengenalan publik, penataan ruang bicara, serta
penggunaan alat-alat bantu komunikasi di depan publik.

Penulisan Kreatif 4(2-2)
Mahasiswa diharapkan dapat memahami prinsip-prinsip dasar
penulisan dalam media massa dan mampu membedakan berbagai jenis
tulisan, konsep dan karakteristiknya, baik yang ilmiah maupun non-
ilmiah, mampu membuat rancangan tulisan sesuai dengan jenis
tulisannya, serta mampu mempublikasikan tulisannya ke hadapan
publik.

Dasar Logika 3(3-0)
Mahasiswa diharapkan memahami proses berpikir formal; deduksi
induksi, argumen kumulatif dalam konteks rasional stricto sensu,
identifikasi bentuk-bentuk pikiran yang valid, sebab-sebab kekeliruan
berpikir, identifikasi kesalahan berpikir.

Kewirausahaan 2(2-0)
Mahasiswa diharapkan dapat memahami prinsip-prinsip dasar
kewirausahaan, mengembsngksn kreativitas, mencari celah pasar, dan
prinsip-prinsip pemasaran. Mahasiswa juga diharapkan dapat
mengembangkan rasa percaya diri untuk menggali potensi diri.
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Psikologi Komunikasi 3(3-0)
Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan karakteristik manusia dilihat
dari aspek psikologi dalam konteks komunikasi, sistem dan proses
komunikasi dalam konteks komunikasi interpersonal, komunikasi
kelompok, komunikasi massa, psikologi komunikator dan psikologi
pesan.

Sosiologi Komunikasi 3(3-0)
Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian sosiplogi
komunikasi, pengaruh media massa terhadap individu dan sistem
pengelompokkan manusia, perilaku kolektif, perubahan sosial dan
kebudayaan.

Komunikasi Visual 3(2-1)
Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian komunikasi
visual secara teori dan praktek, meliputi: pengertian, proses, dan
strategi komunikasi visual; komunikasi visual grafik, bahan tiga dimensi,
bahan mikro.

Fotografi 3(2-1)
Mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan
fotografi, pengertian, sejarah, anatomi dan psikologi kamera,
pencahayaan, komposisi, depth of field, filter dan penggunaannya, foto
ilustrasi, foto model, foto still file, foto periklanan, foto studio; foto
digital. Praktikum: melaksanakan pemotretan dengan kamera foto dan
analisis karya foto.

Komunikasi Massa 3(3-0)
Mahasiswa diharapkan dapat memahami karakteristik komunikasi
massa, model-model komunikasi massa, efek komunikasi massa,
konsep dan konten media massa, teori-teori komunikasi massa dan
penerapannya dalam media massa.
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Komunikasi Antarpribadi 3(3-0)
Mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi karakteristik komunikasi
antarpribadi, model-model komunikasi antarpribadi, efektivitas
komunikasi antarpribadi, dan teori-teori serta penerapan teori
komunikasi antarpribadi dalam kehidupan sehari-hari.

Komunikasi Kelompok 3(3-0)
Mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar komunikasi
kelompok, karakteristik komunikasi kelompok, model-model
komunikasi kelompok, proses komunikasi dalam kelompok, teknik
pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam kelompok,
dinamika kelompok, teori-teori dan penerapan teori komunikasi
kelompok, serta perkembangan teknologi dalam komunikasi kelompok.

Berpikir Kreatif 3(2-1)
Mahasiswa diharapkan mampu menguasai metod-metode berpikir
kreatif dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman dan
kemahiran berpikir secara lebih praktis, menghasilkan ide atau gagasan
yang kreatif dan inovatif yang kemudian menghasilkan sebuah bentuk
konkret gagasan kreatif dan inovatif untuk diterapkan dalam bidang
lingkup komunikasi.

Komunikasi Politik 3(3-0)
Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang pengertian dan
model komunikasi politik, perkembangan pemikiran komunikasi politik,
bahasa politik, identifikasi dan karakteristik persuasi politik, media dan
saluran komunikasi politik, efek komunikasi politik, serta perubahan
politik.

Komunikasi Instrukstional 3(3-0)
Mahasiswa diharapkan dapat memahami komunikasi pendidikan dan
komunikasi instruksional, hubungannya dengan literasi informasi,
praktek komunikasi instruksional dalam kegiatan belajar mengajar di
kelas, fungsi dan tujuannya, metode dan teori-teori komunikasi
instruksional.
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Komunikasi Organisasi 3(3-0)
Mahasiswa diharapkan dapat memahami komunikasi dalam konteks
organisasi, yang meliputi konsep dasar, efektivitas, proses komunikasi
organisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan teori-teori
serta penerapan teori komunikasi organisasi dalam kehidupan
berorganisasi. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan untuk mampu
menganalisis hubungan antarpribadi dan kelompok dalam komunikasi
organisasi, peranan sumber daya manusia dan strategi pengembangan
komunikasi organisasi serta penerapannya dalam organisasi bisnis,
pemerintahan atau kemasyarakatan.

Komunikasi Digital 3(3-0)
Mahasiswa diharapkan mampu memahami definisi, konsep, fungsi, dan
metode-metode komunikasi digital dan mampu menggunakan serta
mempraktikannya dalam kegiatan bertukar informasi berbasis digital.

Literasi Media dan Informasi
3(2-1)

Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar literasi media
dan informasi, kompetensi dan keterampilan literasi media dan
informasi, penerapan literasi media dan informasi dalam proses belajar
mengajar dan aktivitas lainnya, serta kaitan literasi media dan informasi
dengan lifelong learning dan problem solving.

Negosiasi 3(2-1)
Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep negosiasi, persiapan
negosiasi, teknik-teknik berbicara san gaya negosiasi, strategi dan
manipulasi negosiasi, konflik negosiasi, serta aspek psikologis dalam
negosiasi yang diikuti oleh studi kasus.

Kampanye dan Propaganda 3(2-1)
Mahasiswa diharapkan mampu memahami aspek teoritis dan praktis
kampanye dan propaganda, landasan konseptual, elemen-elemen
pokok kampanye dan propaganda, aspek perencanaan, riset formatif,
desain, pelaksanaan hingga evaluasi kampanye.
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Teknologi Komunikasi & Informasi 3(2-1)
Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan memahami
perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, karakteristik
perkembangannya, efek perkembangan teknologi dalam lingkup
komunikasi, serta teori-teori yang berkaitan dengan perkembangan
teknologi komunikasi dan informasi.

Teori Komunikasi 3(3-0)
Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi teori komunikasi
dalam berbagai konteks komunikasi dan memahami teori komunikasi
dalam proses penelitian, konsep-konsep dasar teori, asumsi teori,
manfaat dan tujuan teori, pengaruh teori komunikasi serta tren-tren
baru dalam teori komunikasi.

Komunikasi Lintas Budaya 3(3-0)
Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar komunikasi
lintas budaya, urgensi dan ruang lingkup KLB, KLB dalam lingkup bisnis,
serta kajian KLB.

Psikologi Belajar Mengajar 3(3-0)
Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar dan filosofi
belajar mengajar, prinsip-prinsip penyusunan program belajar
mengajar, metode dan teknik pengajaran, taksonomi tujuan pendidikan
dan evaluasi proses belajar mengajar.

Statistika Sosial 3(3-0)
Mahasiswa diharapkan mampu memahami distribusi statistik, batas
statistik, penyajian data, distribusi frekuensi, regresi linear sederhana
dan berganda, analisis korelasional/hubungan, analisis data kategorik,
penggunaan data statistik dalam proses penelitian.

Studi Media 3(3-0)
Mahasiswa diharapkan mampu memahami perspektif yang
berkembang dalam memahami isi media massa, isu-isu yang diangkat
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oleh media serta bagaimana media memposisikan dirinya di tengah
masyarakat.

Metode Penelitian Kuantitatif 3(2-1)
Mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar penelitian
kuantitatif, unsur-unsur pokok penelitian sosial, rencana penelitian,
metode dan proses penelitian, pengukuran variabel dan penyusunan
skala, instrumen penelitian, populasi dan sampel, teknik analisis data
dan laporan penelitian. Mahasiswa juga diharapkan mampu merancang
sendiri penelitian kuantitatif secara sistematis

Audit Komunikasi 3(2-1)
Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar dan berbagai
pendekatan dalam audit komunikasi, mengimplementasikan teknik
audit komunikasi, dan menyusun rekomendasi berdasarkan hasil audit
yang dilakukan.

IMC 3(3-0)
Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep dasar
Integrated Marketing Communication yang meliputi perilaku
konsumen, perkembangan pasar, dan perencanaan komunikasi
pemasaran; karakteristik IMC, teori-teori serta aplikasinya dalam
kegiatan komunikasi pemasaran.

Etika Komunikasi 3(3-0)
Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar etika
komunikasi, etika komunikasi sebagai dasar komunikasi harmonis, serta
etika komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi.

Produksi Media 3(2-1)
Mahasiswa diharapkan mampu memahami definisi, konsep, fungsi, dan
permasalahan-permasalahan aktual yang terdapat dalam produksi
media, baik media lama maupun media baru. Mahasiswa juga
diharapkan mampu menghasilkan satu produksi media baik bidang
media cetak, elektronik, maupun digital.
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Metode Penelitian Kualitatif 3(3-0)
Mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip, konsep dasar
penelitian kualitatif serta aplikasinya dalam penelitian komunikasi,
pendekatan-pendekatan penelitian, tradisi penelitian kualitatif, tren
penelitian kualitatif dalam bidang komunikasi, serta konteks penelitian
komunikasi.

Pengembangan Media Kreatif 4(2-2)
Mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep, teknik, dan metode
pengembangan media kreatif yang berbasis pada pemahaman
terhadap perkembangan pasar dan kebutuhan khalayak akan informasi
dan kegiatan komunikasi. Mahasiswa diharapkan mampu menelurkan
ide atau gagasan konkret pengembadangan media kreatif yang dapat
diaplikasikan dalam dunia industri.

Filsafat Komunikasi 3(3-0)
Mahasiswa diharapkan mampu memahami secara fundamental,
metodologis, sistematis, analisis, kritis, dan holistis teori dan proses
komunikasi yang meliputi segala dimensi menurut bidangnya, sifatnya,
tatanannya, tujuannya, fungsinya, teknik dan perannya.

Strategi Bisnis Komunikasi 4(3-1)
Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan keahlian,
keterampilan, dan pengetahuan di bidang komunikasi dalam menyusun
strategi bisnis yang mengoptimalkan setiap sumber daya komunikasi
yang dimilikinya dan mampu mengeksekusinya dalam industri bisnis
yang bersaing.

Kapita Selekta Komunikasi 3(3-0)
Mahasiswa diharapkan mampu mengkaji isu-isu yang terdapat dalam
fenomena komunikasi baik itu dari segi bentuk, konteks, setting, atau
bahkan konsep baru dalam komunikasi. Mahasiswa juga diharapkan
memiliki penguasaan yang mendalam atas paradigma, perspektif, dan
tradisi komunikasi dalam isu-isu komunikasi dan sosial terkait.
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KKN 3(1-2)
Mahasiswa diharapkan mampu memantapkan metode observasi,
identifikasi, pemecahan masalah, dan program kerja melalui kegiatan
kuliah kerja nyata yang mengharuskan mahasiswa untuk terjun
langsung dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan praktisnya dalam
kehidupan bermasyarakat.

Seminar 2(1-1)
Mahasiswa diharapkan mampu membuat rancangan proposal
penelitian untuk dipersiapkan sebagai usulan masalah penulisan skripsi
akhir.

Strategi Pemasaran 3(2-1)
Mahasiswa diharapkan menguasai tahapan penyusunan strategi
pemasaran bidang komunikasi yang berfokus pada pengembangan
media kreatif dan sesuai dengan kekinian kebutuhan khalayak akan
informasi dan komunikasi

Managemen Strategis 3(2-1)
Mahasiswa diharapkan mampu memahami proses penetapan tujuan
organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai
sasaran serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan
kebijakan dan menerapkan pencapaian tujuan organisasi. Mahasiswa
juga diharapkan memahami konsep-konsep perumusan strategi,
pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi.

Pengampu dan Dosen Program Studi

NAMA NIP
Dr., Dra. Hj. Purwanti Hadisiwi,
M.Ext.Ed 195808241986032001
Nindi Aristi, S.Sos., M.Comn. 198007232003122001
Ade Kadarisman, S.Sos., M.T. 197701232000121003
Fajar Syuderajat, S.Sos. 197403212002121002
Drs. Mochammad Khabibur Rachman 196810251994031003
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Ridhatullah, M.Si.
Weny Widyowati, S.Sos. 197105282002122001
Dra. Hj. Kismiyati El Karimah, M.Si. 196104171985032001
Drs. Roy Robert Rondonuwu, M.Lib. 195510291984031001
Heru Ryanto Budiana, M.Si. 197511062008011006
Drs. Hadi Suprapto Arifin, M.Si. 195805081987011001
FX Ari Agung Prastowo, S.Sos.,
M.I.Kom. 198204092010121004
Drs. Pramono Benyamin, M.Pd. 196001171986031002
Dr. Hj. Jenny Ratna Suminar, M.Si. 196301281988032002
Kunto Adiwibowo, S.Sos., MA. 197707092005011001

PROGRAM STUDI JURNALISTIK

Visi dan Misi Program Studi Jurnalistik

Pengelolaan Prodi Jurnalistik pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari

visi, misi dan tujuanFakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran.

Visi Fakultas Ilmu Komunikasi adalah menjadi lembaga pendidikan

tinggi yang merupakan pusat pendidikan, penelitian, dan

pengembangan ilmu serta pemberdayaan teknologi dalam bidang

komunikasi yang memiliki keunggulan kompetitif.Sementara misinya

adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu komunikasi melalui

jenjang diploma, sarjana, dan pasca sarjana.

2. Melakukan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu

dan aplikasi komunikasi.
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3. Menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memberdayakan

masyarakat melalui pendekatan ilmu dan keterampilan

komunikasi untuk menciptakan masyarakat yang komunikatif.

Mengacu kepada visi misi fakultas, maka visi program studi

jurnalistik adalah : Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang merupakan

pusat pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu serta

pemberdayaan teknologi dalam bidang jurnalistik yang handal,

profesional, dan berkualitas internasional. Sedangkan misinya adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu, teori

dan keterampilan jurnalistik melalui jenjang sarjana dan

pascasarjana.

2. Melakukan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu

dan aplikasi jurnalistik dengan lebih profesional dan sesuai

dengan etika jurnalistik.

3. Menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memberdayakan

masyarakat melalui pendekatan ilmu dan keterampilan

jurnalistik untuk menciptakan masyarakat yang kritis terhadap

dunia jurnalistik.

4. Melahirkan sumber daya di bidang jurnalistik yang memiliki

wawasan dan kemampuan bertaraf nasional dan internasional.

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Jurnalistik

Program studi Jurnalistik sebagai sebuah institusi pendidikan bertujuan

untuk menghasilkan lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut :
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1. Berkepribadian serta mempunyai kesadaran bernegara dan

bermasyarakat sesuai dengan Pancasila namun memiliki

kemampuan yang diakui dunia internasional sesuai dengan

kualifikasi yang ditetapkan ISO.

2. Bersikap terbuka dan tanggap terhadap perubahan, kemajuan

ilmu dan teknologi dan masalah masyarakat, khususnya yang

berkaitan dengan bidang komunikasi, teknologi komunikasi

dan jurnalistik

3. Menguasai dasar-dasar metodologi ilmu dan etika jurnalistik,

sehingga mampu mengembangkan Ilmu Komunikasi dan

bertindak sebagai sarjana jurnalistik yang cermat dan

bijaksana.

4. Mempunyai keahlian dasar dalam memahami, menjelaskan,

dan memecahkan masalah yang ada dalam lingkup jurnalistik.

5. Memahami asas-asas pengelolaan dan mampu memangku

jabatan sesuai dengan kemampuan teoritis dan keterampilan

praktis jurnalistik.

Berdasarkan tujuan di atas, maka jelaslah bahwa pendidikan Ilmu

Jurnalistik yang dimaksud di sini ingin membangun sumber daya

yang professional dan membawa dunia jurnalistik menjadi sebuah

profesi yang memiliki standar tinggi. Sama halnya dengan profesi

lain yang diakui di masyarakat, maka tenaga profesional Jurnalistik

dituntut memiliki standar pengetahuan dan kemampuan atau yang

lazim disebut standar kualifikasi kompetensi.
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Dalam menentukan standar kompetensi, Program Studi

Jurnalistik Fikom Unpad yang selama ini menyelenggarakan

pendidikan Ilmu Jurnalistik tidak menentukan sendiri. Agar standar

tersebut applicable maka perlu dibangun hubungan yang baik

dengan para pengguna lulusan pendidikan Ilmu Jurnalistik atau

pada stake-holder. Setelah adanya hubungan yang baik, prodi

kemudian melakukan dengar pendapat untuk meminta

pertimbangan tentang standar kualifikasi yang dibutuhkan di dunia

kerja dan di masayarakat. Usulan dan aspirasi dari stake-holders

inilah yang selanjutnya menjadi alasan program studi serta

menyusun visi dan misinya.

Dari hasil dengar pendapat dengan stake-holder dan

masyarakat, prodi jurnalistik menentukan ciri-ciri profesi jurnalistik

sebagai berikut:

1. Menjalankan pekerjaan berdasarkan pengetahuan khusus

(specialized knowledge) dan keterampilan (skill)

2. Terorganisir dalam organisasi profesi

3. Memiliki kode etik (code of ethics) profesi

4. Memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri

(professional authority)

5. Memiliki hak yang dilindungi hukum

6. Memerlukan sistem kedisiplinan

7. Memerlukan kesadaran bertanggung jawab atas penerapan

pengetahuan dan keterampilan
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Berdasarkan ciri-ciri profesi tersebut, prodi jurnalistik

menentukan kualifikasi kompetensi yang harus dimiliki lulusan

prodi jurnalistik yaitu:

1. Pengetahuan Khusus (specialized knowledge)

• Journalism knowledge (pengetahuan jurnalistik) meliputi

pengetahuan dasar ilmu komunikasi (termasuk filsafat,

logika, dan bahasa), pengetahuan dasar jurnalistik, sampai

dengan pengetahuan jurnalistik tingkat lanjut (advance).

• Social research knowledge (pengetahuan tentang konsep

penelitian sosial), meliputi pengetahuan tentang metode-

metode penelitian serta teknik analisis yang berguna

untuk mencari dan mengolah data di lapangan.

• Relevant knowledge (pengetahuan pendukung yang

relevan), meliputi ilmu hukum, ekonomi, politik, psikologi,

bahkan bila perlu ilmu-ilmu eksakta.

2. Skill

 Keterampilan manajerial

 Keterampilan praktis, yang tediri dari:

– Nose of news

– News gathering

– News writing (writing, editing, mixing)

– News presenting

– News evaluating
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3. Sepuluh Karakter yang harus dimiliki wartawan lulusan

pendidikan Ilmu Jurnalistik

 Has idealism (memiliki idealism kuat, tidak terbawa arus

lingkungan)

 Obeys norms & ethics (mematuhi norma dan etika profesi

di tempat ia berada)

 Has standards (memiliki standar, tidak bekerja hanya

sekedar menggugurkan kewajiban)

 Critical & skeptic (kritis dan skeptic, tidak mudah percaya

dan terus menanyakan apa yang belum diklarifikasi)

 Honest (jujur pada diri sendiri dan public, menggunakan

hati nurani)

 Has curiosity (memiliki keingintahuan tinggi)

 Courageous (berani menerima tantangan dan mencoba

mengambil resiko)

 Discipline & obeys rules (disiplin dan mematuhi aturan

profesi)

 Has guts but polite (memiliki keberanian namun tetap

bersikap menyenangkan)

 Open minded (berpikiran terbuka dan siap menerima

segala kemungkinan dengan objektif)
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Kompetensi Lulusan Program Studi Jurnalistik

No Deskripsi

1 Profil Lulusan
:

Program Studi ini mencetak sarjana jurnalistik yang dapat
menjadi:

 Jurnalis media cetak, elektronik, online
 ProduserKonten Media
 Periset Media
 Fotografer
 Pengajar jurnalistik
 Konsultan/analis media

2 Kompetensi
Utama

Aspek Pengetahuan Khusus (specialized knowledge) :

• Journalism knowledge (pengetahuan
jurnalistik) meliputi pengetahuan dasar ilmu
komunikasi (termasuk filsafat, logika, dan
bahasa), pengetahuan dasar jurnalistik,
sampai dengan pengetahuan jurnalistik
tingkat lanjut (advance).

• Social research knowledge (pengetahuan
tentang konsep penelitian sosial), meliputi
pengetahuan tentang metode-metode
penelitian serta teknik analisis yang berguna
untuk mencari dan mengolah data di
lapangan.

• Relevant knowledge (pengetahuan
pendukung yang relevan), meliputi ilmu
hukum, ekonomi, politik, psikologi, bahkan
bila perlu ilmu-ilmu eksakta, dalam konteks
nasional maupun internasional.

Aspek Skill

 Keterampilan praktis, yang tediri dari:
– Nose of news
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No Deskripsi

– News gathering
– News writing (writing, editing,

mixing)
– News presenting
– News evaluating

Aspek  kemampuan berkomunikasi :
 Memiliki pengetahuan komunikasi massa
 Memiliki kemampuan persuasi dan komunikasi

antarpribadi dalam menjalin hubungan dengan
sumber berita.

Aspek teknologi :
 Melek teknologi (TIK) untuk mengoptimalkan

praktik jurnalistik.

3 Kompetensi
Pendukung

Aspek Karakter :

a. Has idealism (memiliki idealism kuat, tidak
terbawa arus lingkungan)

b. Obeys norms & ethics (mematuhi norma dan
etika profesi di tempat ia berada)

c. Has standards (memiliki standar, tidak bekerja
hanya sekedar menggugurkan kewajiban)

d. Critical & skeptic (kritis dan skeptic, tidak mudah
percaya dan terus menanyakan apa yang belum
diklarifikasi)

e. Honest (jujur pada diri sendiri dan publik,
menggunakan hati nurani).

f. Has curiosity (memiliki keingintahuan tinggi).
g. Courageous (berani menerima tantangan dan

mencoba mengambil resiko).
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No Deskripsi

h. Discipline & obeys rules (disiplin dan mematuhi
aturan profesi).

i. Has guts but polite (memiliki keberanian namun
tetap bersikap menyenangkan).

j. Open minded (berpikiran terbuka dan siap
menerima segala kemungkinan dengan objektif).

Aspek manajerial :

k. Mampu bekerja secara mandiri

l. Mampu bekerja dalam tim, baik sebagai anggota
tim maupun sebagai pemimpin.

m. Mampu bekerja dalam kancah internasional
dengan kemampuan komunikasi lintas budaya.

4 Kompetensi
Lainnya

Aspek manajerial, kreativitas, dan inovasi

a. Memiliki kemampuan untuk mengelola konten
media secara kreatif dan inovatif.

Bahan Kajian Prodi Studi Jurnalistik :

1. Dasar-dasar jurnalistik  (nose of news, news value, news

judgement).

2. Keterampilan Jurnalistik (planning, gathering, producing,

presenting/distributing, evaluating).

3. Visual Jurnalistik

4. Bahasa Jurnalistik

5. Karya Jurnalistik (Berita, Feature, Pelaporan Mendalam,

dll)
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6. Riset untuk peliputan/pengelolaan media

7. Riset komunikasi, jurnalistik, media.

8. Moral, Hukum, Etika, Fisafat

9. Komunikasi

10. Media Literacy

11. Critical Journalism

12. Ilmu kemasyarakatan : Budaya, sosiologi, ekonomi, politik

13. Organisasi dan Manajemen

Daftar Mata Kuliah :

Semester I
No Sandi Mata Kuliah SKS

1 UNK101001C Agama 2 (2-0)
2 K10C1001 Pengantar Ilmu Komunikasi 3 (3-0)
3 UNK101002C Bahasa Indonesia 2 (2-0)
4 K10C1003 Logika 2 (2-0)
5 K10C1004 Public Speaking 3 (2-1)
6 K10C1002 Lingkup Jurnalistik 3 (2-1)

7 UNK101004C Pancasila &
Kewarganegaraan 3 (3-0)

8 UNK101003C Bahasa Inggris Jurnalistik 2 (2-0)
Jumlah 20 SKS

Semester II
No Sandi Mata Kuliah SKS

1 K10A110 Reportase 3 (2-1)
2 K10A206A Komunikasi Massa 3 (3-0)
3 K10A500A Sosiologi 3 (3-0)
4 K10A208 Komunikasi Lintas Budaya 3 (2-1)
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5 K10A104A Bahasa Jurnalistik 3 (2-1)
6 K10A105A Jurnalistik Foto 3 (2-1)
7 K10A5001A Sejarah dan Sistem Pers 3 (3-0)
8 K10A109 Psikologi Sosial 3 (3-0)

Jumlah 24 SKS

Semester III
No Sandi Mata Kuliah SKS

1 K10C1007X Jurnalistik Visual 4 (2-2)
2 K10C1006X Penulisan Berita Langsung 3 (1-2)
3 K10C1006 Etika Jurnalistik 3 (3-0)
4 K10C1007 Manajemen Media 4 (3-1)
5 K10A1011 Komunikasi Politik 3 (3-0)
6 K1A301X Filsafat Komunikasi 3 (3-0)
7 K10C1005 Statistika Sosial 3 (3-0)

Jumlah 23 SKS

Semester IV
No Sandi Mata Kuliah SKS

1 K10C2009 Hukum Media Massa 3 (3-0)

2 K10C2011 Penelitian Kuantitatif
Jurnalistik 3 (3-0)

3 K10C2010 Media dan Masyarakat 3 (3-0)
4 K10A209A Teori Komunikasi 3 (3-0)
5 K10A130 Penulisan Berita Khas 3 (1-2)
6 K10C2013 Wawancara Radio (Ws) 2 (1-1)
7 K10C2012 Produksi Berita Radio (Ws) 2 (1-1)
8 K10C2014 Produksi Feature Radio (Ws) 2 (1-1)

Jumlah 21 SKS

Semester V
No Sandi Mata Kuliah SKS

1 UNX400 Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa 3 (0-3)
2 K10C2011 Penelitian Kualitatif Jurnalistik 3 (3-0)
3 K10A229 Penulisan Artikel & Tajuk 3 (2-1)
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Rencana
4 K10A214X Kajian Media dan Jurnalistik 3 (3-0)
5 K10A229X Wawancara TV (Ws) 2 (1-1)
6 K10A214 Produksi Berita TV (Ws) 2 (1-1)
7 K10A132 Produksi Feature TV (Ws) 2 (1-1)
8 K10A132X Jurnalistik Digital / Online (Ws) 3 (2-1)
9 K10A131X Jurnalistik & Kewirausahaan 2 (1-1)

Jumlah 23 SKS

Semester VI
No Sandi Mata Kuliah SKS

1 K10A156 Kapita Selekta Jurnalistik 3 (3-0)
2 K10A154 Jurnalistik Kontemporer 3 (3-0)
3 K10A233 Jurnalistik TV (Ws) 3 (1-2)
4 K10A232 Jurnalistik Radio (Ws) 3 (1-2)
5 K10A231 Jurnalistik Cetak (Ws) 3 (1-2)
6 K10A155 Penulisan Berita Mendalam (Ws) 3 (1-2)

7 K10A155
X Jurnalistik Spesialisasi 3 (1-2)

Jumlah 21 SKS

Semester VII
No Sandi Mata Kuliah SKS

1 K1A413X Seminar Jurnalistik 2 (2-0)

2 K10A233X Praktik Kerja Jurnalistik
Cetak/Online 2 (0-2)

3 K10A232X Praktik Kerja Jurnalistik
Siaran 2 (0-2)

4 K10A231X Jurnalistik Spesialisasi 3 (1-2)
Jumlah 9 SKS
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Semester VIII
No Sandi Mata Kuliah SKS

1 UNX10810 Skripsi / Tugas Akhir 6 (0-6)
Jumlah 6 SKS

Deskripsi Mata Kuliah Program Studi Jurnalistik :

Pengantar Ilmu Komunikasi 3 (3-0)
Ini adalah mata kuliah yang membahas ilmu komunikasi sebagai ilmu
dasar dalam rumpun ilmu di mana studi jurnalistik berada. Mata kuliah
ini bertujuan untuk membuat mahasiswa memahami dan dapat
menjelaskan pengertian, prinsip, proses, model, persepsi, dan konteks
komunikasi. Selain itu juga mahasiswa akan memahami aspek etika
yang mendasari ilmu komunikasi, dan mampu mengenali sekaligus
menginterpretasikan setiap gejala komunikasi yang terjadi di
lingkungannya.

Logika 2 (2-0)
Mata kuliah ini membahas hakikat manusia dan hakikat berpikir, logika
saintifika, kondisi, prinsip, dan syarat berpikir, bahasa, pikiran dan
komunikasi, argumen dan bahasa,  bentuk argumen, proposisi,
argumen deduktif, validitas silogisme, argumen induktif, argumen
kausal, dan kesalahan berpikir. Setelah mengikuti mata kuliah ini
mahasiswa dapat menganalisa jalan pemikiran yang sahih dan mampu
menghindari kesalahan-kesalahan berpikir.

Retorika & Public Speaking 3 (2-1)
Mata kuliah ini membahas teknik berbicara yang efektif, baik untuk
komunikasi interpersonal maupun untuk komunikasi publik. Tujuan
utamanya untuk mengembangkan kemampuan berbicara bagi
mahasiswa. Hal ini berguna karena mahasiswa jurnalistik akan bertemu
dengan tugas yang mengharuskan mereka untuk berbicara secara
efektif dengan nara sumber atau khalayak. Kuliah ini tidak saja
memberikan teori tetapi lebih lanjut memberi kesempatan mahasiswa
untuk melakukan praktik baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
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Lingkup Jurnalistik 3 (2-1)
Mata kuliah ini berbicara tentang pemahaman dasar filosofis dan
praktis kajian jurnalistik, termasuk pemahaman tugas dan tanggung
jawab jurnalis sebagai sebuah profesi, sehingga mahasiswa jurnalistik
mampu mengembangkan diri mereka sesuai dengan sikap serta
karakter dasar jurnalis.

Bahasa Inggris Untuk Jurnalistik 2 (2-0)
Mata kuliah Bahasa Inggris ini bukan merupakan mata kuliah dasar
kebahasaan, melainkan lebih kepada aplikasi bahasa dalam profesi
jurnalistik. Dalam mata kuliah ini mahasiswa dilatih untuk terampil
menggunakan Bahasa Inggris untuk menelusuri sumber informasi
berbahasa Inggris dalam konteks menjalankan profesi kejurnalistikan.

Reportase 3 (2-1)
Ini adalah mata kuliah praktis tentang kegiatan utama dalam jurnalistik,
yaitu reportase yang meliputi perencanaan, pengumpulan fakta dan
data, serta penyebaran informasi. Dalam mata kuliah ini mahasiswa
mempelajari seluk beluk aktivitas dunia kewartawanan khususnya
dalam proses pencarian, penggalian informasi serta menembus sumber
informasi.

Komunikasi Massa 3 (3-0)
Mata kuliah ini membahas konteks komunikasi yang paling dekat
dengan dunia jurnalistik, yaitu komunikasi dengan menggunakan media
massa atau komunikasi massa. Setelah mengikuti mata kuliah ini,
mahasiswa diharapkan dapat memahami teori-teori, komponen dan
fungsi komunikasi massa. Selanjutnya mahasiswa memahami
karakteristik dan kategorisasi media massa sehingga dapat
menganalisis hambatan dalam berkomunikasi melalui media.

Sosiologi 3 (3-0)
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar tentang ilmu
kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk membuat mahasiswa
memahami konsep dasar sosiologi, masyarakat, dan sistem
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kemasyarakatan. Selanjutnya mereka mampu mengaitkan konsep-
konsep dasar sosiologi dalam kehidupan sehari-hari dan menganalisis
fenomena sosial dengan menggunakan pemahaman sosiologi.
Kemampuan ini menjadi penting bagi mahasiswa jurnalistik karena
sebagai jurnalis mereka akan bekerja di tengah-tengah masyarakat
dengan kondisi sosiologi yang berbeda-beda.

Komunikasi Lintas Budaya 3 (2-1)
Mata kuliah ini berisi tentang teori, praktik serta konsekuensi dalam
menghadapi proses komunikasi dalam lingkup kebudayaan yang
berbeda, baik kebudayaan dalam arti suku bangsa maupun kebiasaan
sehari-hari. Dalam mata kuliah ini dipelajari juga strategi dalam
memperoleh dan menyiarkan informasi secara lintas budaya, termasuk
dalam kegiatan peliputan berita dan wawancara. Setelah selesai
mengikuti mata kuliah komunikasi lintas budaya, mahasiswa
diharapkan mampu memahami konsep toleransi antar budaya,
memiliki kemampuan adaptasi, empati serta pikiran terbuka untuk
menerima perbedaan, dan memiliki kemampuan komunikasi antar
pribadi yang berguna untuk menjalin hubungan dengan sumber
informasi berikut pertimbangan bijak dalam menyiarkannya dalam
lingkungan sosial budaya yang berbeda.

Bahasa Jurnalistik 3 (2-1)
Mata kuliah ini berisi tentang kajian Bahasa Indonesia dalam konteks
kegiatan jurnalistik, meliputi karakteristik bahasa, logika bahasa, serta
penggunaan format dan gaya bahasa yang tepat dalam karya jurnalistik
pada berbagai  media massa, baik media massa cetak, media elektronik
(radio &TV) maupun media online.

Jurnalistik Foto 3 (2-1)
Ini adalah mata kuliah praktis yang membahas tentang pembuatan foto
dalam konteks pemberitaan. Dalam mata kuliah ini dibahas teknik
fotografi dasar yang berguna untuk menyiarkan informasi kepada
khalayak. Selain itu juga dibahas berbagai teknik presentasi foto berita.
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Sejarah Dan Sistem Pers 3 (3-0)
Mata kuliah ini membahas praktik jurnalistik dari kajian sejarah dan
sistem kerja dalam sebuah negara. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa
jurnalistik mengetahui dan memahami kedudukan sistem pers dalam
suatu negara, perkembangan sistem pers di dunia serta perbedaan
sistem pers di setiap negara.

Psikologi Sosial 3 (3-0)
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dalam psikologi sosial serta
posisi penting psikologi sosial dalam mendalami studi jurnalistik.
Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa akan mampu menggunakan
prinsip, konsep dan teori tersebut untuk memotret serta menganalisis
fenomena sehari-hari secara tepat sebagai salah satu kualifikasi penting
untuk menjadi seorang jurnalis.

Jurnalistik Visual 4 (2-2)
Mata kuliah ini membahas produksi komunikasi visual dalam konteks
mendukung karya jurnalistik. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan
dilatih untuk mengoptimalkan kemampuan komunikasi visual dalam
berbagai format dan kreativitas, seperti grafik, serial foto, karikatur dan
lain-lain, termasuk juga karya multimedia.

Penulisan Berita Langsung 3 (1-2)
Ini adalah mata kuliah praktis tentang penulisan berita dasar dengan
mengambil konsentrasi pada pembuatan berita langsung di media
cetak. Setelah mengambil mata kuliah ini mahasiswa mampu
memahami dan memroduksi berita langsung dengan standar media
massa cetak harian, dan memublikasikan di media yang relevan baik
surat kabar maupun media online.

Etika Jurnalistik 3 (3-0)
Ini adalah mata kuliah yang membahas segi etika dalam praktik
jurnalistik. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa jurnalistik mengetahui
dan memahami urgensi hukum dan etika dalam aktivitas jurnalistik
serta norma-norma apa saja yang perlu diketahui dan dipahami agar
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kebebasan pers disertai juga dengan tanggungjawab dalam melindungi
hak publik untuk tahu serta hak atas informasi.

Manajemen Media 4 (3-1)
Mata kuliah ini membahas praktik jurnalistik dari segi bisnis dan
organisasi. Mahasiswa diharapkan memahami perlunya kesimbangan
antara aspek bisnis dan sosial dalam industri media. Mahasiswa juga
diharapkan mampu memahami prinsip pengelolaan media komunikasi
di era konvergensi khususnya prinsip pemasaran dan perencanaan
bisnis media, serta mampu menuangkan perencanaan bisnis media
dalam bentuk proposal bisnis yang dilandasi oleh riset pasar.

Komunikasi Politik 3 (3-0)
Ini adalah mata kuliah yang membahas tentang pengertian dan ruang
lingkup komunikasi politik, termasuk di dalamnya sistem, unsur-unsur
dan struktur komunikasi politik. Selanjutnya mahasiswa akan mampu
menganalisa fenomena sosial dari perspektif komunikasi politik.

Filsafat Komunikasi 3 (3-0)
Mata kuliah ini bermaksud membawa mahasiswa ke dalam
pemahaman konsep-konsep pemikiran dalam filsafat serta mampu
menganalisa fenomena komunikasi dan jurnalisme dari sudut ontologi,
epistemologi, aksiologi.

Statistika Sosial 3 (3-0)
Ini adalah mata kuliah yang membahas sebuah ilmu matematis untuk
menganalisis fenomena sosial dengan menggunakan perangkat
kuantitatif. Dengan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki
kemampuan kognitif afektif dan psikomotorik mengenai dasar-dasar
statistika deskriptif yang dapat dipakai dalam penelitian sosial, seperti
teknik penyajian data, ukuran-ukuran statistic, analisis regresi linier
sederhana  dan hubungan antara dua variabel untuk data  yang
berskala nominal, ordinal dan interval. Mata kuliah ini juga membahas
dasar-dasar statistika inferensial seperti pengantar analisis peluang dan
pengujian hipotesis untuk sebuah parameter.
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Hukum Media Massa 3 (3-0)
Ini adalah mata kuliah yang membahas hukum dan regulasi yang
mengatur aktivitas media massa di Indonesia dan juga
perbandingannya dengan regulasi di dunia. Melalui mata kuliah ini
mahasiswa jurnalistik akan mengetahui dan memahami berbagai
regulasi yang berlaku secara nasional dan universal yang berkaitan
dengan aktivitas jurnalisme dan media massa serta mampu
menghasilkan karya jurnalistik yang tidak melanggar hukum.

Penelitian Kuantitatif Jurnalistik 3 (3-0)
Ini merupakan mata kuliah metode penelitian yang mengkhususkan
pembahasannya pada studi kuantitatif. Mahasiswa akan mengetahui
dan memahami aplikasi prinsip, teori, konsep, model, desain, metode,
teknik, dan langkah penelitian sosial dalam mengungkapkan fenomena
komunikasi dari perspektif positivisme dan pendekatan metode
penelitian kuantitatif sehingga mahasiswa mampu membuat rancangan
penelitian ilmiah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Media Dan Masyarakat 3 (3-0)
Mata kuliah ini membahas hubungan bisnis media dengan kepentingan
masyarakat, terutama dalam praktik jurnalistik. Mahasiswa akan dilatih
untuk mengetahui siapa saja pemangku kepentingan dalam media serta
mengetahui dinamika di antara para pemangku kepentingan tersebut
yang dapat memengaruhi produk-produk jurnalisme dan media.
Pembahasan ini memasukkan pula masalah penentuan isu yang layak
diberitakan serta besarnya porsi isu dalam pemberitaan di media massa
tertentu.

Teori Komunikasi 3 (3-0)
Ini adalah mata kuliah yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian
sosial di bidang komunikasi dan jurnalistik. Dalam mata kuliah ini,
dibahas semua teori dalam ilmu komunikasi dari mulai awal
perkembangan ilmu ini sampai dengan terori terbaru yang relevan
dengan fenomena saat ini. Mahasiswa diharapkan dapat
mengaplikasikan pemahaman teori-teori ini sehingga dapat
menganalisis fenomena sosial yang terjadi di sekitarnya.
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Penulisan Berita Khas 3 (1-2)
Mata kuliah ini membahas keterampilan praktis tentang penulisan
berita khas yang ditekankan pada penulisan di media cetak. Setelah
mengambil mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami dan
memroduksi berita khas dengan standar media massa cetak harian, dan
memublikasikan di media yang relevan baik surat kabar maupun media
online.

Blok Jurnalistik Radio 6 (3-3)
Ini merupakan sebuah blok yang terdiri dari empat buah mata kuliah
yang dilakukan dalam bentuk lokakarya, yaitu: Wawancara Radio,
Produksi Berita Radio, Produksi Feature Radio, dan Jurnalistik Radio.
Tujuan utama mata kuliah ini adalah untuk memberikan pembahasan
detil tentang kegiatan jurnalistik yang menggunakan media massa
radio, sehingga mahasiswa jurnalistik mampu memroduksi berbagai
format karya jurnalistik radio seperti berita langsung, berita khas, dan
majalah udara dengan standar layak siar.

Kuliah Kerja Nyata 3 (0-3)
Ini adalah kesempatan mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmunya di
antara masyarakat secara nyata. Mahasiswa dikirim ke sebuah
pedesaan dan melakukan berbagai program kerja multidisiplin dengan
tujuan menunaikan tugasnya sebagai insan akademis untuk melakukan
pengabdian kepada masyarakat.

Penelitian Kualitatif Jurnalistik 3 (3-0)
Ini merupakan pengantar metode penelitian dengan pendekatan
kualitatif. Dalam mata kuliah ini mahasiswa diperkenalkan kepada
metode penelitian bersifat kualitatif dalam ranah konstruktivis dan
kritis. Juga akan dibahas beberapa teknik penelitian kualitatif yang
biasa digunakan dalam dunia jurnalistik seperti wawancara mendalam,
observasi partisipatif dan telaah dokumen. Mata kuliah ini juga
mencakup analisis wacana dan pembingkaian.
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Penulisan Artikel Dan Tajuk Rencana 3 (2-1)
Ini adalah mata kuliah praktis tentang penulisan tinjauan kritis dengan
mengambil konsentrasi pada penulisan di media cetak. Setelah
mengambil mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami dan
memroduksi artikel opini dan tajuk rencana yang kritis dengan standar
media massa cetak harian, dan memublikasikan di media yang relevan
baik surat kabar maupun media online.

Kajian Media Dan Jurnalistik 3 (3-0)
Mata kuliah ini membahas tentang kajian-kajian teoretis yang
kontemporer dalam komunikasi, media massa dan jurnalistik.
Tujuannya adalah untuk membuat mahasiswa mengetahui perspektif-
perspektif ilmu lain yang turut memengaruhi cara kerja media dan
wartawan. Mahasiswa diharapkan mengetahui kekuatan ekonomi,
politik, hukum, teknologi dan realitas sosial memiliki dinamika yang
sangat berpengaruh dalam menentukan bagaimana media dan
wartawan bekerja.

Blok Jurnalistik Televisi 6 (3-3)
Ini merupakan sebuah blok yang terdiri dari empat buah mata kuliah
yang dilaksanakan dalam bentuk lokakarya, yaitu: Wawancara TV,
Produksi Berita TV, Produksi Feature TV, dan Jurnalistik TV. Tujuan
utama mata kuliah ini adalah untuk membuat mahasiswa mampu
memroduksi berbagai format karya jurnalistik televisi, seperti:
wawancara dalam berita paket, tayangan berita khas (feature),
talkshow, dan berbagai macam format berita dalam buletin berita
dengan standar layak siar.

Jurnalistik Digital/Jurnalistik Online) 3 (2-1)
Mata kuliah ini membahas garis besar perkembangan bentuk-bentuk
karya jurnalistik berbasis teknologi digital yang secara internasional
dikenal dengan terminologi “digital journalism”. Dalam
pembahasannya, ditelaah pula implikasi perkembangan teknologi
tersebut terhadap kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi,
khususnya yang berkaitan dengan industri media dan dunia jurnalistik.
Di dalamnya dibahas pula aspek teknis produksi konten digital untuk
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memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang dibutuhkan
dalam beradaptasi dengan trend multimedia journalism /online
journalism.

Jurnalistik Dan Kewirausahaan 2 (1-1)
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep kewirausahaan yang
dihubungkan dalam kegiatan jurnalistik. Tujuannya adalah membuat
mahasiswa mampu mengelola isu aktual, baik secara pribadi maupun
berkelompok, sehingga dapat memroduksi dan memasarkan karya
jurnalistik dengan kreatif, inovatif dan beretika.

Kapita Selekta Jurnalistik 3 (3-0)
Ini adalah mata kuliah yang merupakan pengantar menuju kajian
jurnalistik lanjutan. Mata kuliah ini menawarkan seleksi topik tentang
fenomena dalam dunia jurnalistik, baik itu tentang bentuk, konteks,
seting, atau bahkan konsep baru dalam praktik jurnalistik. Mata kuliah
ini perlu untuk dikaji secara khusus dan mendalam sehingga mahasiswa
dapat mengembangkan pemikiran kritis dan filosofis terhadap
fenomena tersebut.

Jurnalistik Kontemporer 3 (3-0)
Mata kuliah ini berbicara tentang perkembangan jenis-jenis kegiatan
jurnalistik yang kontemporer. Setelah mengikuti mata kuliah ini,
mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan perkembangan terbaru
di dunia jurnalistik dalam aspek genre (pilihan isu, teknik peliputan,
jenis karya), spirit, etika & peraturan, manajemen/pengelolaan, serta
filantropi.

Penulisan Berita Mendalam 3 (1-2)
Mata kuliah ini membahas tentang keterampilan advanced dalam dunia
jurnalistik, yaitu penulisan berita mendalam. Mahasiswa dilatih untuk
terampil memroduksi Berita Mendalam  dengan teknik investigasi
berdasarkan standar media massa cetak. Hasil produksi berita
mendalam ini akan dibuat dalam format multimedia sehingga dapat
diakses dalam berbagai media secara konvergen.
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Blok Konvergensi Media 9 (3-6)
Terdiri dari empat mata kuliah, yaitu Jurnalistik Radio, Jurnalistik TV,
Jurnalistik Cetak, serta Penulisan Berita Mendalam, yang dilaksanakan
secara terintegrasi, pada semester 6. Setelah mempelajari beberapa
jenis karya jurnalistik dari berbagai jenis media, yaitu cetak, radio, TV,
serta on line, mahasiswa akan diajak mempelajari sinergi berbagai
media tersebut dalam format baru yang biasa dinamakan konvergensi
media.
Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk workshop, dimana mahasiswa
akan bekerja secara berkelompok. Setiap kelompok akan diarahkan
untuk memproduksi karya jurnalistik seperti berita, feature, penulisan
berita mendalam, dan beberapa jenis karya lainnya, dalam format
majalah, paket siaran majalah udara untuk radio, paket siaran berita
untuk televisi. Karya harus mengandung sinergi isi untuk setiap format
media. Seluruh karya akhir akan diunggah ke media on line Bandung
Citizen Mags yang dikelola oleh departemen Jurnalistik.

Jurnalistik Spesialisasi 3 (1-2)
Ini adalah mata kuliah kajian mandiri, di mana mahasiswa akan
menentukan bidang studi tertentu yang akan dipelajari secara khusus
sesuai dengan peminatan masing-masing dalam meliput berita. Mata
kuliah ini membuka kesempatan mahasiswa jurnalistik selama satu
semester untuk mempelajari bidang studi di luar komunikasi dan ilmu
jurnalistik seperti: hukum, ekonomi, teknologi informasi, teknologi
pertanian, olahraga dan lain-lain. Diharapkan setelah mengikuti
perkuliahan ini, mahasiswa dapat memroduksi karya jurnalistik tentang
kajian spesifik dengan standar peliputan mendalam atau investigatif
reporting, baik untuk media cetak, radio, televisi maupun online.

Seminar Jurnalistik 2 (2-0)
Ini merupakan kelas dalam bentuk seminar di mana setiap mahasiswa
mempresentasikan makalahnya. Tujuannya adalah untuk membuat
mahasiswa mampu mengamati fenomena sosial dan menemukan
masalah dalam konteks ilmu komunikasi dan studi jurnalistik untuk
kemudian diolah sebagai proposal penelitian.
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Praktek Kerja Lapangan 4 (0-4)
Ini adalah praktek kerja lapangan di mana mahasiswa akan memiliki
pengalaman bekerja di media massa. Mahasiswa dituntut untuk
mampu beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan, menghasilkan
output sesuai tuntutan institusi tempat dia PKL, dan menerapkan
berbagai kemampuan teknis yang mereka dapat selama di perkuliahan.
Mahasiswa jurnalistik harus mengikuti 2 (dua) kali praktek kerja.
Praktek kerja pertama dilakukan di media massa cetak atau online, dan
yang kedua dilakukan di lembaga media massa penyiaran. Mahasiswa
tidak harus melakukannya secara berurutan. Mereka diperbolehkan
untuk melakukan praktek kerja di media penyiaran dulu lalu di media
cetak, atau sebaliknya, disesuaikan dengan ketersediaan media untuk
menerima mereka.

Pengampu dan Dosen Program Studi Jurnalistik

NAMA NIP
Dr. Dadang Rahmat Hidayat, M.Si 196802051994031002
Pandan Yudhapramesti, S.Sos., MT. 197106292003122001
Dandi Supriadi, S.Sos., MA.COMM. 197504181999031001
Dr. Aceng Abdullah, M.Si. 195911161987011001
Drs. Sahat Sahala Tua Saragih 195303171987011001
Efi Fadilah, S.Sos., M.Pd. 197210072008122002
Ipit Zulfan, S.Sos., M.I.Kom. 197507092005011002
Gumgum Gumilar, S.Sos., M.Si. 197312142008121003
Maimon Herawati, S.Sos., M.Litt 197405132008122002
Nunik Maharani, S.Sos., M.Com. 198101262005012001
Dra. Henny Sri Mulyani Rohayati, M.Si. 196109131991012001
Ika Merdekawati, S.Sos., MA. 198508172014042001
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Daftar Pengajar Program Studi Jurnalistik

NAMA NIP
Prof. Deddy Mulyana,M.A.,Ph.D. 195801281982031002
Dr. Nuryah Asri S, M.Si; 197508252005012010
Drs. Dian Wardiana. M.Si; 196011261987011001
Dr. Dede Mulkan M.Si; 196509021989021001
Dr Herlina Agustin M.T.; 196805191994032000
Nyimas Dian OA., S.Sos., 198010102006042003
Gumgum Gumilar S.Sos. M.Si; 197312142008121003

PROGRAM STUDI MANAJEMEN KOMUNIKASI

Visi dan Misi Program Studi

Visi program studi Manajemen Komunikasi menjadi Program Studi
terbaik yang memiliki komitmen terhadap keunggulan di bidang
Manajemen  Komunikasi serta mampu bersaing di tingkat nasional,
regional serta internasional pada tahun 2026.

Misi Program Studi Manajemen Komunikasi adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan Sarjana bidang Manajemen

Komunikasi yang berkualitas, profesional, dan beretika;

2. Menyelenggarakan penelitian di bidang Manajemen

Komunikasi berkualitas dan mampu menyelesaikan

masalah di bidang Manajemen Komunikasi;

3. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

yang berkualitas dengan aplikasi konsep-konsep Manajemen

Komunikasi
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4. Melaksanakan manajemen pendidikan dengan menerapkan

prinsip penjaminan mutu (quality assurance);

5. Menjalin kemitraan secara berkesinambungan dengan

menerapkan prinsip kesetaraan dan Keterpercayaan.

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Manajemen
Komunikasi

Pendidikan Program Studi Manajemen Komunikasi bertujuan untuk:

1. Menghasilkan lulusan yang yang memiliki integritas keilmuan dan

bertindak etis dalam menerapkan Manajemen Komunikasi

2. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan

keterampilan  di bidang Manajemen Komunikasi serta mampu

memanfaatkan  berbagai sumberdaya komunikasi dan

menggunakannya untuk  memecahkan masalah yang terkait

dengan bidang  Manajemen  Komunikasi.

3. Menghasilkan lulusan yang mampu menjalankan profesi di bidang

manajemen komunikasi dalam dinamika pembangunan  di bidang

komunikasi khususnya, dan  umumnya di bidang sosial,  budaya

dan  teknologi komunikasi.

4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemauan dan kemampuan

untuk  bekerja secara koperatif dengan berbagai pihak dalam

memecahkan  masalah dalam  kerangka  Manajemen Komunikasi.



|Pengelolaan Program Studi|

| Unive rs i tas  Padjad ja ran / Fakul tas I lmu Komunikasi
2015/2016|

107

Kompetensi Lulusan Program Studi Manajemen Komunikasi

Profil dan peran lulusan program studi Manajemen Komunikasi adalah:

1. Manajer komunikasi perusahaan (corporate  communication

manager)

2. Manajer komunikasi  pemasaran (marketing  communication

manager)

3. Konsultan komunikasi bisnis dan pemasaran ( Bussiness and

Marketing Communication Consultant)

4. Analis Komunikasi Korporat (Corporate Communication Analyst)

Bidang Kerja Masing-Masing Profil

A. Manajer komunikasi perusahaan (corporate  communication

manager)

Mengelola berbagai sumberdaya komunikasi organisasional

B. Manajer komunikasi pemasaran (marketing  communication

manager)

Mengelola berbagai aspek tools of promotion dalam konteks

organisasional

C. Konsultan komunikasi bisnis dan pemasaran ( Bussiness and

Marketing Communication Consultant)

Memberi pelayanan jasa dalam merencanakan, melaksanakan

dan  mengevaluasi program komunikasi komersial dan sosial

D. Analis Komunikasi Korporat (Corporate Communication Analyst)
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Deskripsi Kemampuan Yang Dibutuhkan Untuk Menghasilkan Profil
Lulusan

A. Manajer komunikasi perusahaan (corporate  communication

managers)

Mengelola berbagai sumberdaya komunikasi organisasional

Kemampuan yang dibutuhkan:

1. Basic communication skills (berbicara, menulis, menyimak,

visual)

2. Pemahaman dan keterampilan (kemampuan) manajerial

3. Pemahaman aspek teoretis komunikasi

4. Kemampuan menganalisis situasi, memformulasikan

masalah  komunikasi, dan  mengembangkan alternatif

solusi

5. Kemampuan menguasai teknologi informasi dan

komunikasi (ICT)

6. Kemampuan mengelola kegiatan komunikasi dalam

konteks  organisasional

7. Kemampuan mengelola budaya organisasional

8. Kemampuan mengelola jaringan komunikasi dalam konteks

organisasional

9. Kemampuan leadership dan enterpreneurship
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B. Manajer komunikasi pemasaran (marketing  communication

managers)

Mengelola berbagai aspek tools of promotion dalam konteks

organisasional

Kemampuan yang dibutuhkan:

1. Basic communication skills (berbicara, menulis, menyimak,

visual)

2. Pemahaman dan keterampilan (kemampuan) manajerial

3. Pemahaman aspek teoretis komunikasi

4. Kemampuan menganalisis situasi, memformulasikan

masalah  komunikasi pemasaran, dan  mengembangkan

alternatif solusi

5. Kemampuan menguasai teknologi informasi dan

komunikasi (ICT)

6. Kemampuan mengelola kegiatan komunikasi dalam

konteks  organisasional

7. Kemampuan mengelola budaya organisasional

8. Kemampuan mengelola jaringan komunikasi pemasaran

9. Kemampuan leadership dan enterpreneurship

10. Kemampuan dalam merancang strategi komunikasi

pemasaran  serta  mengelola alat-alat promosi
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C. Konsultan komunikasi bisnis dan pemasaran

Memberi pelayanan jasa dalam merencanakan, melaksanakan

dan mengevaluasi program komunikasi komersial dan sosial

Kemampuan yang dibutuhkan:

1. Basic communication skills (berbicara, menulis, menyimak,

visual)

2. Pemahaman dan keterampilan (kemampuan) manajerial

3. Pemahaman aspek teoretis komunikasi

4. Kemampuan menganalisis situasi, memformulasikan

masalah  komunikasi bisnis dan pemasaran, serta

mengembangkan  alternatif solusi

5. Kemampuan menguasai teknologi informasi dan

komunikasi (ICT)

6. Kemampuan mengelola kegiatan komunikasi dalam

konteks  organisasional

7. Kemampuan mengelola budaya organisasional

8. Kemampuan mengelola jaringan komunikasi pemasaran

9. Kemampuan leadership dan enterpreneurship

10. Kemampuan dalam merancang strategi komunikasi bisnis

dan  pemasaran

D. Auditor komunikasi organisasional

Melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap program

komunikasi dalam konteks komersial dan sosial
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Kemampuan yang dibutuhkan:

1. Basic communication skills (berbicara, menulis, menyimak,

visual)

2. Pemahaman dan keterampilan (kemampuan) manajerial

3. Pemahaman aspek teoretis komunikasi

4. Kemampuan menganalisis situasi, memformulasikan

masalah  komunikasi  bisnis dan pemasaran, serta

mengembangkan  alternatif solusi

5. Kemampuan menguasai teknologi informasi dan

komunikasi (ICT)

6. Kemampuan mengaudit budaya organisasional

7. Kemampuan mengaudit  jaringan komunikasi pemasaran

8. Kemampuan leadership dan enterpreneurship

9. Kemampuan dalam mengaudit pelaksanaan program

komunikasi  bisnis dan pemasaran

KOMPETENSI UTAMA

Kompetensi utama untuk program studi Manajemen Komunikasi

adalah:

1. Basic communication skills (berbicara, menulis, menyimak,

visual)    Dan  keterampilan (kemampuan) manajerial

2. Pemahaman aspek teoretis komunikasi dan konsep

manajemen
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3. Kemampuan menganalisis situasi, memformulasikan masalah

komunikasi,  dan mengembangkan alternatif solusi

4. Kemampuan menguasai teknologi informasi dan komunikasi

(ICT)

5. Kemampuan leadership dan enterpreneurship

6. Kemampuan mengelola kegiatan komunikasi dalam konteks

organisasional

7. Kemampuan mengelola budaya organisasional

8. Kemampuan menganalisis, merancang dan

mengimplementasikan   sistem  informasi dalam konteks

organisasi

9. Kemampuan mengelola jaringan komunikasi dan jaringan

komunikasi   pemasaran dalam konteks organisasional

10. Kemampuan merancang strategi komunikasi bisnis dan

komunikasi   pemasaran serta  mengelola alat-alat promosi

Daftar Mata Kuliah

Semester I
No Sandi Mata Kuliah SKS

1 UNK101004E Pancasila dan Pendidikan
Kewarganegaraan 3 (3-0)

2 UNK101001E Pendidikan Agama 2 (2-0)
3 K10E1004 Logika 3 (3-0)
4 K10A119 Asas-Asas Manajemen 3 (3-0)
5 K10E1005 Retorika 3 (2-1)
6 UNK101002E Bahasa Indonesia 2 (2-0)
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7 K10E1001 Pengantar Ilmu Komunikasi 3 (3-0)
8 K10A1002 Dasar Penulisan 3 (2-1)

SEMESTER II
No Sandi Mata Kuliah SKS
1 K10E1002 Pengantar Manajemen

Komunikasi 3 (3-0)

2 K10A139C Komunikasi Bisnis 3 (3-0)
3 K10A207C Komunikasi Visual 3 (2-1)
4 K10A205A Psikologi Komunikasi 3 (3-0)
5 K10A102C Fotografi Bisnis 3 (2-1)
6 K10A1009 Komunikasi Massa 3 (3-0)
7 K10E2008 Wirausaha Komunikasi 2 (1-1)
8 K10E2009 Media Digital 2 (2-0)

SEMESTER III
No Sandi Mata Kuliah SKS

1 K10E1007 Manajemen Komunikasi
Kelompok 3 (3-0)

2 K10A106 Komunikasi Organisasional 3 (3-0)
3 K10E1008 Analisis Sistem Informasi 3 (2-1)
4 K10A209C Teori Komunikasi 3 (3-0)

5 K10A142 Teknologi Komunikasi dan
Informasi 3 (3-0)

6 K10E1006 Manajemen Komunikasi Antar
Pribadi 3 (2-1)

7 K10E1009 Perilaku Konsumen 3 (2-1)
8 K1C313 Komunikasi Persuasif 3 (2-1)

SEMESTER IV
No Sandi Mata Kuliah SKS
1 K10A800 Lobby  dan Negosiasi 3 (2-1)
2 K10E2010 Teori Kecakapan Komunikasi 3 (3-0)
3 K10A247 Manajemen Periklanan 3 (2-1)
4 K10A247 Konsultasi Komunikasi 3 (2-1)
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5 K10A108 Komunikasi Politik 3 (3-0)

6 K10A145 Manajemen Pemasaran 3 (2-1)

7 K10A107C Komunikasi dan Perubahan
Sosial 3 (3-0)

SEMESTER V
No Sandi Mata Kuliah SKS
1 K10C1007 Manajemen Media 3 (2-1)
2 K10A501C Manajemen Kampanye 3 (2-1)
3 UNX008 Statistika Terapan 3 (3-0)

4 UNX400 Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa
(KKNM) 3 (0-3)

5 K10A123 Manajemen Produksi Siaran
Radio 3 (2-1)

6 K10A241 Komunikasi Pemasaran 3 (2-1)

7 K10A124 Perencanaan Program
Komunikasi 3 (2-1)

8 K10A225 Manajemen Produksi Siaran
Televisi 3 (2-1)

SEMESTER VI
No Sandi Mata Kuliah SKS

1 K10A127C Metode Penelitian Manajemen
Komunikasi I 3 (3-0)

2 K10A227C Metode Penelitian Manajemen
Komunikasi II 3 (3-0)

3 K10A125 Audit Komunikasi 3 (2-1)

4 K10A238 Kapita Selekta Manajemen
Komunikasi 3 (3-0)

5 K10A245 Pengembangan Sumber daya
Manusia Komunikasi 3 (2-1)

6 K10A228C Etika dan Filsafat Komunikasi 3 (3-0)
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SEMESTER VII
No Sandi Mata Kuliah SKS

1 K1C412 Seminar Manajemen
Komunikasi 2 (2-0)

2 K1C411 Job Training 2 (0-2)

SEMESTER VIII
No Sandi Mata Kuliah SKS
1 UNX10810 Skripsi 6 (0-6)

Deskripsi Mata Kuliah

Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan 3(3-0)
Mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya selaku
warganegara yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju
masyarakat madani dan membantu mahasiswa selaku warga negara
agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia
serta kesadaran berbangsa, bernegara dalam menerapkan ilmunya
secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dengan kompetensi
menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional, dan dinamis,
berpandangan luas sebagai intelektual yang memiliki; Wawasan
kesadaran benegara, untuk bela negara dengan perilaku cinta tanah air;
Wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa demi ketahanan nasional;
Pola pikir, sikap, yang komperhensif  integratif pada seluruh aspek
kehidupan nasional.

Pendidikan Keagamaan 2(2-0)
Mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan
kepribadian keagamaan yang beriman dan bertakwa, berilmu dan
berakhlak mulia serta menjadikan ajaran agama sebagai landasan
berfikir dan berperilaku dalam pengembangan profesi.
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Logika 3(3-0)
Memberikan pengetahuan tentang berpikir cara formal; deduksi,
induksi, argumen dalam konteks rasionalitas stricto sensu, identifikasi
bentuk-bentuk pikiran yang valid; sebab-sebab kekeliruan berpikir;
identifikasi nama-nama kesalahan berpikir.

Asas-Asas Manajemen 3(3-0)
Pengertian manajemen, pendekatan-pendekatan dalam manajemen,
teori-teori organisasi dan pendekatan manajemen, sejarah
perkembangan dan pertumbuhan manajemen dan fungsi-fungsi dalam
manajemen.

Retorika 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang Public Speaking, perencanaan pesan
untuk publik, penggunaan perangkat / alat bantu visual. Praktikum:
praktek Public Speaking.

Bahasa Indonesia 2(2-0)
Pemakaian EYD dan tata bahasa; cara-cara pembuatan istilah dan
definisi; pemilihan kata/bentuk Kata dalam kalimat; pengungkapan ide
dalam kalimat efektif; kesalahan umum dalam kalimat.

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

Dasar Penulisan 3 (2-1)
Memberikan pengalaman dan keterampilan menulis pengalaman
dan/atau opini pribadi dalam bentuk artikel atau kisah (cerita) bukan
fiksi dari mulai membuat perencanaan, mengembangkan outline/garis
besar tulisan, mengedit tulisan; memahami dan terampil menggunakan
bahasa Indonesia yang baik dan benar secara sistematis dan logis.
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Praktikum:  menulis surat pembaca di media massa cetak, menulis
artikel, dan tajuk rencana.job training

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

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

Komunikasi Visual 3(2-1)
Menjelaskan pengertian komunikasi visual secara teori dan praktek,
meliputi: pengertian, proses dan strategi komunikasivisual; komunikasi
visual grafik, bahan tiga dimensi, bahan mikro; komunikasi audio visual
bahan rekaman, bahan film, multi media; alat-alat komunikasi audio
visual; alat pemutar komunikasi audio visual; pembuatan story board,
skenario untuk komunikasi audio audio visual; proses produksi
komunikasi audio visual.

Psikologi Komunikasi 3(3-0)
Menjelaskan Karakteristik manusia dilihat dari aspek psikologi dalam
konteks komunikasi; sistem dan proses komunikasi intrapersonal;
psikologi komunikasi interpersonal, kelompok dan massa; psikologi
komunikator; psikologi pesan.
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Fotografi Bisnis 3(2-1)
Memberikan pengetahuan dan keterampilan mulai dari memahami
pengertian fotografi, sejarah singkat fotografi, anatomi dan psikologi
kamera, pencahayaan dan penyiaran, film, komposisi, depth of field;
filter dan penggunaannya, foto ilustrasi, foto model, foto still file, foto
periklanan, foto studio, program slide; foto digital, untuk kepentingan
komunikasi bisnis
Praktikum: melaksanakan pemotretan dengan kamera foto dan analisis
karya foto untuk kepentingan komunikasi bisnis.

Komunikasi Massa 3 (3-0)
Mempelajari pengertian, karakteristik, dan komponen komunikasi
massa. Untuk dapat mengelola sebuah komunikasi massa, mahasiswa
juga akan dibekali dengan teori-teori, model-model yang aplikatif, dan
etika-etika dalam komunikasi massa.  Dengan demikian, diharapkan
setelah mengikuti perkuliahan ini peserta didik dapat mengoptimalkan
pemanfaatan komunikasi massa dalam pencapaian tujuan organisasi.

Wirausaha Komunikasi 2(1-1)
Mempelajari prinsip-prinsip dasar kewirausahaan dalam bidang
komunikasi, mengembangkan kreativitas dalam kewirausahaan
komunikasi, mencari celah pasar dan prinsip-prinsip pemasaran usaha
komunikasi.

Media Digital 2(2-0)
Mempelajari konsep-kosep dasar dari digitalisasi media, perkembangan
website mulai dari 1.0, 2.0 dan mempelajari bagaimana media digital
digunakan dalam berbagai proses komunikasi.

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

Komunikasi Organisasional 3 (3-0)
Mengelola proses komunikasi dalam organisasi, dimulai dari konsep
dasar dan teori-teori tentang proses komunikasi dalam organisasi,
keterampilan mengelola hubungan antar pribadi dan kelompok dalam
komunikasi organisasional, strategi pengembangan organisasi, dan
keterampilan pengelolaan sumber daya komunikasi organisasi.

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

Teori Komunikasi (MKK) 3(3-0)
Menjelaskan pengertian teori komunikasi; teori dalam proses
penelitian, teori sistem; teori-teori tentang isyarat dan bahasa, wacana,
pembuatan pesan, penerima dan pemrosesan pesan, interaksi simbolis,
realitas sosial dan budaya; teori-teori pengalaman dan interpretasi;
teori-teori kritis; komunikasi dalam hubungan-hubungan; teori-teori
dalam komunikasi kelompok, komunikasi organisasi dan komunikasi
massa serta trend – trend baru dalam teori komunikasi.

Teknologi Komunikasi dan Informasi (Communication and Information
technology) 3 (3-0)
Membahas pengertian peran penting  dan perkembangan teknologi
komunikasi; jenis dan aplikasi teknologi baru dalam kegiatan
komunikasi korporasi; difusi inovasi teknologi komunikasi; serta
bagaimana dampak positif dan negatif dari teknologi komunikasi
disertai studi kasus yang nyata.
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Manajemen Komunikasi Antarpribadi (Interpersonal Communication
Management) 3 (3-0)
Manajemen Komunikasi Antarpribadi berisi pembelajaran mengenai
pemahaman tentang konsep dasar dan teori-teori komunikasi
antarpribadi. Selanjutnya, mahasiswa akan dibekali dengan
pemahaman tentang bagaimana membangun konsep diri positif, juga
teknik-teknik mengelola komunikasi antarpribadi yang efektif melalui
pengelolaan pesan verbal dan nonverbal.

Perilaku Konsumen (Consumer Behavior) 3(2-1)
Konsep perilaku membeli, Teori-teori psikologi, psikologi sosial, dan
antropologi perilaku, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan
konsumen, dan analisis kebutuhan konsumen, serta kemampuan
memanfaatkan pemahaman tentang perilaku konsumen dalam
merancang program komunikasi.

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

Lobby dan Negosiasi 3 (2-1)
Berisi pembelajaran mengenaip prinsip-prinsip, persiapan, lobby dan
negosiasi. Strategi, teknik melaksanakan lobby dan negosiasi, serta
langkah-langkah mengevaluasi.

Teori Kecakapan Komunikasi 3 (3-0)
Mata kuliah Teori kecakapan komunikasi dapat dipelajari oleh
mahasiswa setelah lulus mata kuliah teori komunikasi. Dalam
pembelajarannya, mata kuliah ini secara spesifik akan mempelajari
asumsi-asumsi hingga aplikasi teori sebagai tools untuk memecahkan
berbagai permasalahan manusia sebagai individu dan sebagai anggota
dari sebuah sistem sosial.
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Manajemen Periklanan 3 (2-1)
Mata kuliah manajemen periklanan membahas tentang: pengertian dan
konsep dasar manajemen periklanan, sifat dan karakteristik periklanan,
periklanan  baru, efek periklanan, semiotic dan ideology dalam
periklanan, bahasa periklanan, retorika periklanan, anggaran
periklanan, proses kreatif dalam iklan, perencanaan media periklanan,
strategi periklanan, perencanaan periklanan, copywriting dan kreasi
pesan,  kreativitas dalam copywriting, objectivitas periklanan,
pengujian efektivitas periklanan, positioning dan riset iklan, kode etik
periklanan, metode penganggaran periklanan, pengelolaan agensi
periklanan.
Selain aspek teoretis, mata kuliah ini juga dilengkapi dengan praktikum
berupa perencanaan, desain, uji coba lapangan untuk iklan bisnis, iklan
politik serta iklan layanan masyarakat.

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

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

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

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

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

Industri dan Manajemen Media
3 (2-1)

Mata kuliah manajemen media  berisi tentang pengertian, konsep
manajemen media, teori-teori  manajemen media (strategic
management theories, structural theories, transnational media
management theories, organizational culture theories, strategic
management theory, new product development theory, diffusion
theory), pendekatan dalam manajemen media, strategi manajemen
media, analisis manajemen media, regulasi dan politik manajemen
media, human relations in media management, lingkungan manajemen
media, manajemen produksi media, pengendalian media, evaluasi
media.
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Manajemen kampanye 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas pengertian dan konsep-konsep dasar
manajemen kampanye, teori-teori kampanye, perencanaan, strategi,
pelaksanaan dan evaluasi kampanye, implementasi kampanye dalam
berbagai konteks komunikasi, evaluasi efektivitas pelaksanaan
kampanye.
Untuk mengoptimalkan pemahaman mahasiswa tentang materi
perkuliahan ini, maka mahasiswa diwajibkan melakukan praktikum
yang berkaitan dengan kampanye. Untuk manajemen kampanye
mahasiswa membuat proposal kampanye untuk aspek bisnis, politik,
social mapun pemerintahan, membuat desain pesan kampanye,
membuat perencanaan kampanye, serta melakukan evaluasi terhadap
praktik kampanye.

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

Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) 3(0-3)
Menjelaskan arti, tujuan dan sasaran kuliah kerja nyata, pengetahuan
dan pendalaman kebijakan pemerintah pusat dan daerah, pengetahuan
dan keterampilan praktis beberapa aspek yang menunjang
pembangunan daerah baik fisik maupun nonfisik. Pemantapan metode
observasi, identifikasi, pemecahan masalah dan program kerja.
Pengenalan dan pembahasan wilayah kerja dan sistem pelaporan.

Manajemen Produksi Siaran Radio 3(2-1)
Pengertian Manajemen Produksi Siaran Radio, sifat karakteristik radio
sebagai media massa, sifat karakteristik khalayak pendengar, gaya
Radio, Manajemen program acara radio siaran meliputi; cara-cara
mengelola produksi siaran radio, membuat berbagai bentuk siaran, dan
manajemen siaran radio untuk masyarakat pedesaan.
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Praktikum: Mahasiswa melakukan praktek menganalisis khalayak
sasaran, membuat dan menyusun format siaran, mengedit (editing)
bahan siaran, mixing, dan melakukan penyiaran dengan potensi gaya
penyiaran yang dimiliki (air personality)

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

Perencanaan Program Komunikasi 3(2-1)
Konsep dasar perencanaan, konsep dasar perencanaan dan
pengembangan program komunikasi, model-model perencanaan dan
pengembangan program komunikasi, tahapan perencanaan program
komunikasi, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam
perencanaan program komunikasi, dan evaluasi perencanaan program
komunikasi.

Manajemen Produksi Siaran TV 3(2-1)
Mengelola produksi siaran televisi, yang meliputi  materi pengertian TV
siaran, karakteristik TV siaran, pengenalan dan penggunaan peralatan
produksi siaran TV, pengenalan  dan penggunaan peralatan studio di
stasiun TV, pengelolaan acara siaran TV, teknik penyiaran di TV,
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perencanaan dan pembuatan paket acara siaran TV, evaluasi program
siaran TV.
Praktikum: Mahasiswa melakukan pengelolaan acara siaran TV, teknik
penyiaran di televisi, perencanaan dan pembuatan paket acara siaran
TV, evaluasi program siaran TV, pengambilan gambar dengan berbagai
teknik, editing, dan teknik pengisian suara untuk bahan siaran.

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

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

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

Etika dan Filsafat Komunikasi 3(3-0)
Mata kuliah etika dan Filsafat komunikasi  membahas tentang
pengertian dan konsep-konsep dasar etika dan filsafat  komunikasi,
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jenis-jenis etika terkait dengan system komunikasi, aliran dalam filsafat,
kontribusi filsafat dalam pengembangan keilmuan di bidang
komunikasi, pemahaman akan etika komunikasi , norma-norma dan
kesepakatan dalam dunia komunikasi, serta memahami profesi yang
berkaitan dengan komunikasi  massa, memahami kode etik
keprofesian, serta menganalisis kasus-kasus hukum dan pelanggaran
dalam dunia komunikasi.

Kapita Selekta Manajemen Komunikasi 3(3-0)
Mata kuliah kapita selekta manajemen komunikasi dibahas tentang
chapter-chapter terpilih dari buku manajemen komunikasi
kontemporer yang dapat memperkaya pemikiran mahasiswa tentang
perkembangan ilmu dan praktik di bidang manajemen komunikasi,
disamping itu membahas tentang teori-teori komunikasi kontemporer
dan mutakhir yang dapat memperkaya wawasan mahasiswa dalam
kajian manajemen komunikasi.

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

Seminar Manajemen Komunikasi 2(2-0)
Rancangan proposal penelitian dipersiapkan sebagai persiapan bagi
mahasiswa untuk melakukan usulan masalah penulisan skripsi akhir.
Diskusi kelompok dan komprehensif mengenai metodologi penelitian,
sampel, dan responden.

Job Training 2(0-2)
Implementasi Teori dan sekaligus praktek di
instansi/lembaga/perusahaan baik pemerintah maupun swasta.
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Skripsi 6(0-6)
Mahasiswa diwajibkan melakukan penyusunan dan penulisan skripsi
sebagai syarat kelulusan. Skripsi yang dilakukan terkait berbagai macam
bidang kajian manajemen komunikasi.

Pengampu dan Dosen Program Studi

NAMA NIP
Agus Setiaman, S.Sos., M.I.Kom. 196812302001121002
Ira Mirawati, S.Sos., M.Si. 198205152008122003
Dr. Asep Suryana, M.Si 196311011989031002
Drs. Slamet Mulyana, M.I.Kom. 196401061989021001
Dr. Dra. Rd. Funny Mustikasari Elita,
M.Si. 196712121993032003
Drs. Iwan Koswara, M.Si. 196607171994031002
Dedi Rumawan Erlandia, S.Sos., M.Si. 197004022008121004
Drs. Teddy Kurnia Wirakusumah, M.Si. 196401161990031004
Subekti Wirabhuana Priyadharma,
S.Sos., M.A. 198112172010121002
Ilham Gemiharto, S.Sos. 197405262006041001
Meria Octavianti, S.Sos., M.I.Kom. 198510132010122007
Drs. Duddy Zein, M.Si. 195905031987011001

Dosen Program Studi Manajemen Komunikasi :

NAMA NIP
Agus Setiaman, S.Sos., M.I.Kom. 196812302001121002
Dedi Rumawan Erlandia, S.Sos., M.Si. 197004022008121004
Dr. Asep Suryana, M.Si 196311011989031002
Dr. Atwar Bajari, M.Si 196503271990011001
Dr. Dra. Rd. Funny Mustikasari Elita,
M.Si. 196712121993032003
Dr. Drs. Anter Venus, MA 196806021994031002
Dr. Drs. Dadang Sugiana, M.Si. 196107131990011001
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Dr. Eni Maryani, M.Si. 196606241992032003
Dr. Hj. Jenny Ratna Suminar, M.Si. 196301281988032002
Dr. Uud Wahyudin, S.Sos., M.Si. 196909241997021002
Dr., Dra. Hj. Purwanti Hadisiwi,
M.Ext.Ed 195808241986032001
Dra. Hj. Kismiyati El Karimah, M.Si. 196104171985032001
Drs. Duddy Zein, M.Si. 195905031987011001
Drs. Hadi Suprapto Arifin, M.Si. 195805081987011001
Drs. Iwan Koswara, M.Si. 196607171994031002
Drs. Mochammad Khabibur Rachman
Ridhatullah, M.Si. 196810251994031003
Drs. Pramono Benyamin, M.Pd. 196001171986031002
Drs. Roy Robert Rondonuwu, M.Lib. 195510291984031001
Drs. Slamet Mulyana, M.I.Kom. 196401061989021001
Drs. Teddy Kurnia Wirakusumah, M.Si. 196401161990031004
H. Muhammad Fakhrudi Akbar, S.Sos.,
M.Si. 197111302000031001
Ilham Gemiharto, S.Sos. 197405262006041001
Ira Mirawati, S.Sos., M.Si. 198205152008122003
Jimi Narotama Mahameruaji, S.Sos.,
M.Si. 198004102010121002
Kunto Adiwibowo, S.Sos., MA. 197707092005011001
Meria Octavianti, S.Sos., M.I.Kom. 198510132010122007
Nindi Aristi, S.Sos., M.Comn. 198007232003122001
Prof. Dr. H. Engkus Kuswarno, MS. 196311171988101001
Subekti Wirabhuana Priyadharma,
S.Sos., M.A. 198112172010121002
Weny Widyowati, S.Sos. 197105282002122001

Dosen Luar Biasa
1. Hj. Sri Rahayu., Dra., SU
2. H. HidayatSatari., Drs., M.Pd
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3. Hj. RubahatieHs. Dicks., Dra
4. Dr. JalaluddinRakhmat., M.Sc
5. Mohd. Hussein Nawawi., Drs., M.I.Kom
6. DettaRahmawan., S.Sos., MA
7. PutriTrulinne., S.Sos., M.I.Kom
8. Ken MadaWidjayanto., Drs., M.I.Kom

PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN

Visi dan Misi Program Studi

Visi Program Studi Ilmu Perpustakaan Menjadi pusat

pengembangan keilmuan Informasi dan kelembagaan informasi

berbasis teknologiinformasi dan komunikasi, melahirkan sumber

daya manusia yang berkualitas dan kompetitif pada skala

internasional di tahun 2022

Misi Program Studi Ilmu Perpustakaan

1. Mengembangkan penyelenggaraan pendidikan dengan prinsip

meningkatkan kualitas, efisiensi, relevansi, dan akuntabilitas.

2. Melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu,

pengetahuan, dan teknologi informasi dan komunikasi dalam

bidang Informasi dan lembaga informasi.

3. Mengembangkan tenaga ahli di bidang informasi dan

perpustakaan baik secara kualitas maupun kuantitas.
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Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi

Program Pendidikan Sarjana Ilmu Perpustakaan bertujuan untuk

menghasilkan tenaga-tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan dengan

kualifikasi sebagai berikut:

1) Menghasilkan sarjana yang berkualitas dan memiliki

kemampuan berkompetisi di dunia kerja.

2) Melakukan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah yang

berskala nasional dan internasional pada bidang ilmu

perpustakaan dan informasi

3) Menghasilkan tenaga pendidik yang berkompeten dalam

bidang ilmu perpustakaan dan informasi

Kompetensi Lulusan Program Studi Ilmu Perpustakaan meliputi:

1. Kemampuan dalam bidang manajemen kelembagaan

informasi

2. Kemampuan dalam bidang organisasi/pengelolaan sumber

daya informasi dan kepustakaan

3. Kemampuan dalam bidang layanan dan jasa informasi

4. Kemampuan dalam bidang komunikasi

5. Kemampuan dalam penguasaan teknologi serta sistem

informasi dan perpustakaan

6. Kemampuan dalam pengajaran skill informasi

7. Kemampuan mengkaji, menganalisa dan meneliti pada

bidang informasi dan perpustakaan.
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Kompetensi PendukungProgram Studi Ilmu Perpustakaan meliputi:

1. Kemampuan dalam wirausaha informasi

2. Kemampuan dalam hal literasi informasi dan media

3. Kemampuan dalam bidang pendokumentasian budaya

4. Kemampuan dalam penanganan informasi lingkungan

5. Pemahaman tentang aspek etika dan hukum dalam bidang

informasi

6. Kemampuan dalam bidang pengetahuan lokal (local knowledge)

Kompetensi Lainnya Program Studi Ilmu Perpustakaan meliputi:

1. Kemampuan bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan

berbagai konteks kehidupan.

2. Kemampuan dalam mengambil keputusan sesuai dengan nilai-

nilai kehidupan lokal maupun global.

Daftar Mata Kuliah

Semester 1(Satu )

No Sandi Mata Kuliah SKS

1 UNX10101 Agama 2 (2-0)

2 UNX10103 Bahasa Indonesia 2 (2-0)

3 UNX104 Bahasa Inggris 2 (2-0)

4 UNX007 Ilmu Alamiah Dasar 2 (2-0)

5 UNX10406 Pendidikan Kewarganegaraan 2 (2-0)
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6 K10A101 Pengantar Ilmu Komunikasi 3 (3-0)

7 K10B101 Pengantar Ilmu Informasi dan
Perpustakaan 3 (3-0)

8 K10B102 Pengantar Dokumentasi dan
Kearsipan 3 (3-0)

9 K10B206X Komunikasi Interpersonal 2 (2-0)

Jumlah 21 SKS

Semester 2 ( Dua )

No Sandi Mata Kuliah SKS

1 K10B204 Fotografi 3 (1-2)

2 K10B103X Komunikasi Organisasional 2 (2-0)

3 K10B104X Komunikasi Massa 2 (2-0)

4 K10B202X Teori Komunikasi 2 (2-0)

5 K10B201 Klasifikasi 3 (2-1)

6 K10B205 Katalogisasi Deskriptif 3 (2-1)

7 K10B230 Keahlian Membaca 3 (2-1)

8 K10B232 Keahlian Menulis 3 (2-1)

Jumlah 21 SKS

Semester 3 (Tiga )

No Sandi Mata Kuliah SKS

1 K10B207 Jasa Layanan Informasi dan
Perpustakaan 3 (2-1)

2 K10B107 Psikologi Komunikasi 3 (3-0)

3 K10B105 Sumber-sumber dan Layanan
Referensi 3 (2-1)
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4 K10B106 Desain Database 3 (1-2)

5 K10B108 Marketing Informasi 3 (3-0)

6 K10B109 Manajemen Lembaga Informasi 3 (3-0)

7 K10B129 Teori Informasi dan Kepustakaan 3 (3-0)

Jumlah 21 SKS

Semester 4 ( Empat )

No Sandi Nama Mata Kuliah SKS

1 K10B236 Representasi Isi Bahan Pustaka 3 (2-1)

2 K10B210 Humas Perpustakaan 3 (3-0)

3 K10B214 Sistem Penelusuran Informasi 3 (2-1)

4 K1D218 Penerbitan dan Distribusi Media 3 (3-0)

5 K10B212 Statistik Sosial 3 (3-0)

6 K10B235 Ekonomi Informasi 3 (3-0)

7 K10B237 Sosiologi Informasi 3 (3-0)

Jumlah 21 SKS

Semester 5 (Lima)

No Sandi Mata Kuliah SKS

1 K10B228 Literasi Informasi 3 (3-0)

2 K10B115 Preservasi Media dan Informasi 3 (1-2)

3 K10B116 Sistem Informasi Manajemen 3 (2-1)

4 K10B117 Sistem Jaringan Informasi 3 (3-0)

5 K10B121 Manajemen Pengetahuan Dalam
Organisasi 3 (2-1)

6 K10B216 Metode Penelitian Perpustakaan 3 (1-2)
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7 K10B128 Kajian Institusi Bidang Informasi 2 (2-0)

Jumlah 20 SKS

Semester 6 ( Enam )

No Sandi Mata Kuliah SKS

1 UNX400 Kuliah Kerja Nyata 3 (0-3)

2 K10B231 Teknik Instruksional 3 (2-1)

3 K10B114 Pemilihan dan Pengembangan
Koleksi 3 (3-0)

4 K10B5002 Etika Profesi & Aspek Hukum
Informasi 3 (3-0)

5 K10B217 Filsafat Ilmu Informasi dan
Perpustakaan 3 (3-0)

6 K10B236 Kajian Budaya dalam Informasi 3 (2-1)

7 K1D315 Bibliometrik 3 (2-1)

Jumlah 21 SKS

Semester 7 ( Tujuh ) & 8 ( Delapan )

No Sandi Mata Kuliah SKS

1 K1D403 Seminar 2 (0-2)

2 K1D404 Job Training 3 (0-3)

3 K10B122 Kapita Selekta Perpustakaan 3 (3-0)

4 UNX10810 Skripsi 6 (0-6)

Jumlah 14 SKS
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Daftar Mata Kuliah Pilihan Program Studi Ilmu Perpustakaan*

No Sandi Mata Kuliah Pilihan SKS

Semester 3 ( Tiga )

1 K10B128 Kajian Institusi Bidang
Informasi 2 (2-0)

2 K10B130 Children and Young Adult
Literature 3 (2-1)

Semester 4 ( Empat )

1 K10B233 Dokumentasi Budaya 3 (2-1)

2 K10B234 Lingkungan Informasi 2 (2-0)

Semester 5 ( Lima )

1 K10B118 Manajemen Kearsipan 3 (2-1)

2 K10B238 Entreupreneur Informasi 3 (2-1)

Semester 6 ( Enam )

1 K10B123 Reka Bentuk Dokumen 2 (1-1)

2 K10B126 Arsitektur Informasi 3 (2-1)
*) Minimum mengambil sebanyak 7 SKS bagi Angkatan 2011, 2012
dan 2013

Deskripsi Mata Kuliah

Agama 2(2-0)
Mata kuliah ini mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi
dan kepribadian keagamaan yang beriman dan bertakwa, berilmu dan
berakhlak mulia serta menjadikan ajaran agama sebagai landasan
berfikir dan berperilaku dalam pengembangan profesi.
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Bahasa Indonesia 2(2-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan pada
mahasiswa tentang pemakaian EYD dan tata bahasa; cara-cara
pembuatan istilah dan definisi; pemilihan kata/bentuk Kata dalam
kalimat; pengungkapan ide dalam kalimat efektif; kesalahan umum
dalam kalimat.

Bahasa Inggris 2(2-0)
Mata kuliah ini membekali kemampuan mahasiswa tentang
Readingandcomprehension, kemampuan menerjemahkan yang
ditekankan pada teks Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia;
grammar; direct and indirect speech; relative and interrogative
pronounce; gerund.

Ilmu Alamiah Dasar 2(2-0)
Mata kuliah ini berisi  mengenai pengertian konsep-konsep dan
pengetahuan dasar yang bersifat alamiah yang mencakup alam pikiran
manusia dan perkembangannya, prinsip metode ilmiah, perkembangan
dan pengembangan IPA, alam semesta beserta keanekaragaman hayati
dan ekosistem penyusunnya, sumber daya alam dan lingkungan,
perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia serta mitigasi
terhadap perubahan lingkungan. Setelah mata kuliah ini dipelajari
diharapkan mahasiswa dapat memiliki kemampuan dalam menjelaskan
pengetahuan dasar yang bersifat alamiah dan dengan melalui
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki tanggung jawab
terhadap sumber daya alam dan lingkungannya.

Pendidikan Kewarganegaraan 2(2-0)
Mata kuliah ini mengantarkan mahasiswa mengembangkan
kepribadiannya selaku warganegara yang berperan aktif menegakkan
demokrasi menuju masyarakat madani dan membantu mahasiswa
selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar
perjuangan bangsa Indonesia serta kesadaran berbangsa, bernegara
dalam menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap
kemanusiaan dengan kompetensi menguasai kemampuan berfikir,
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bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual
yang memiliki; Wawasan kesadaran benegara, untuk bela negara
dengan perilaku cinta tanah air; Wawasan kebangsaan, kesadaran
berbangsa demi ketahanan nasional; Pola pikir, sikap, yang
komperhensif  integratif pada seluruh aspek kehidupan nasional.

Pengantar Ilmu Komunikasi 3(3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada
mahasiswa tentang konsep komunikasi, proses komunikasi,
penerimaan dan penyampaian pesan komunikasi interpersonal sampai
dengan komunikasi massa.

Pengantar Ilmu Informasi dan Perpustakaan 3(3-0)
Mata kuliah ini mengantarkan mahasiswa untuk mengetahui dan
mehamami pengertian perpustakaan, sejarah perkembangan
perpustakaan, jenis dan fungsi perpustakaan (perpustakaan sekolah,
perpustakaan, perguruan tinggi, perpustakaan umum dan
perpustakaan khusus), jenis dan layanan perpustakaan, unit dan
mekanisme kerja perpustakaan, peran perpustakaan dalam pendidikan
dan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, standarisasi peralatan dan
perlengkapan perpustakaan, profesi pustakawan dan kode etiknya.

Pengantar Dokumentasi dan Kearsipan 3(3-0)
Mata kuliah ini mengantarkan mahasiswa pada pengertian dokumen
dan dokumentasi, jenis-jenis dokumen, data bibliografis dokumen,
pengumpulan, pengolahan dan pelayanan dokumen. Pengertian arsip
dan kearsipan, proses dan daur hidup arsip, jenis-jenis arsip, regulasi
pemerintah tentang arsip dan kearsipan, electronic filing system (EFS),
digitalisasi arsip dan pelayanan arsip.

Komunikasi Interpersonal 2(2-0)
Mata kuliah memberikan pengetahuan pada mahasiswa tentang
pengertian, prinsip-prinsip dan proses komunikasi interpersonal, serta
memberikan motivasi serta melatih kemampuan mahasiswa supaya
mampu berkomunikasi secara interpersonal yang efektif berdasarkan
etika dan budaya yang berlaku.
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Fotografi 3(1-2)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan mulai dari
memahami pengertian fotografi, sejarah singkat fotografi, anatomi dan
psikologi kamera, pencahayaan dan penyiaran, film, komposisi, depth
of field; filter dan penggunaannya, foto ilustrasi, foto model, foto still
file, foto periklanan, foto studio, program slide; foto digital, obat-obat
foto untuk cuci film dan  proses cetak, proses cuci slide, teknik kamar
gelap lab. foto, karir dalam fotografi. Praktikum: melaksanakan
pemotretan dengan kamera foto, praktek proses cuci cetak film, proses
cetak foto, dan analisis karya foto.

Komunikasi Organisasional 2(2-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keahlian pada
mahasiswa tentang komunikasi dalam konteks organisasi, yang meliputi
konsep dasar dan teori organisasi, efektivitas komunikasi
organisasional, proses komunikasi organisasional dan faktor-faktor
pengaruhnya. Selain itu memberikan pengetahuan keterampilan
kepada mahasiswa dalam menganalisis hubungan interpersonal dan
kelompok dalam komunikasi organisasional, peranan sumber daya
manusia dan strategi pengembangan komunikasi organisasional serta
penerapannya dalam organisasi bisnis, pemerintahan atau
kemasyarakatan.

Komunikasi Massa 2(2-0)
Mata kuliah ini menjelaskan karakteristik komunikasi massa; model-
model komunikasi massa; pengertian pers; radio televisi dan film;
termasuk penerapannya untuk kepentingan di lembaga informasi
maupun perpustakaan, pemasyarakatan minat baca melalui media
massa, kampanye serta promosi jasa informasi melalui pemanfaatan
media massa.

Teori Komunikasi 2(2-0)
Mata kuliah inimenjelaskan pengertian teori komunikasi; teori dalam
proses penelitian, teori sistem; teori-teori tentang isyarat dan bahasa,
wacana, pembuatan pesan, penerima dan pemrosesan pesan, interaksi
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simbolis, realitas sosial dan budaya; teori-teori pengalaman dan
interpretasi; teori-teori kritis; komunikasi dalam hubungan-hubungan;
teori-teori dalam komunikasi kelompok, komunikasi organisasi dan
komunikasi massa serta trend – trend baru dalam teori komunikasi.

Klasifikasi 3(2-1)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan serta keahlian pada
mahasiswa tentang  klasifikasi, menjelaskan sejarah perkembangan dan
pengertian klasifikasi, jenis klasifikasi, sistem klasifikasi, perlengkapan
fungsional bagan klasifikasi, pengertian bagan, indeks, dan notasi,
pengertian tabel tambahan, pengertian klasifikasi persepuluhan dan
cara penggunaannya.

Katalogisasi Deskriptif 3(2-1)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keahlian tentang
pengelolaan koleksi di perpustakaan maupun lembaga informasi
lainnya, menjelaskan pengertian katalog, dan katalogisasi, tujuan dan
fungsi katalog, jenis-jenis katalog, sejarah perkembangan katalog,
pengertian tajuk entri utama dan entri tambahan. Mahasiswa dilatih
untuk memiliki keterampilan katalogisasi dengan baik.

Keahlian Membaca 3(2-1)
Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengetahuan dalam hal membaca,
mengajarkan teknik membaca cepat (skimming dan scanning).
Mengarahkan mahasiswa untuk bisa menelaah dan mengorganisasikan
gagasan-gagasan isi bacaan serta mampu mengadakan penilaian-
penilaian kritis dalam membaca. Mahasiswa juga diharapkan mampu
memliki prilaku membaca yang baik serta mampu mengajarkan hal itu
serta mengembangkan minat baca pada masyarakat.

Keahlian Menulis 3(2-1)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan serta keahlian tentang teknik
menulis, konsep paragraf, membuat kesimpulan dan paraprase. Serta
melatih mahasiswa untuk mampu menulis karya ilmiah maupun karya
tulis lainnya sehingga diharapkan memiliki keahlian menulis yang baik
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serta dapat digunakan untuk menunjang studinya maupun untuk
mampu produktif menulis.

Jasa Layanan Informasi dan Perpustakaan 3(2-1)
Mata kuliah ini memberikan keahlian pada mahasiswa tentang konsep
dan strategi pelayanan jasa informasi dan perpustakaan, jenis dan
bentuk layanan di perpustakaan, persyaratan layanan perpustakaan,
sistem dan proses peminjaman bahan pustaka, bentuk kerjasama
dalam peminjaman pustaka, menjelaskan dan memberikan
kemampuan mengenai pendidikan pemakai, instruksi dan promosi
perpustakaan.

Psikologi Komunikasi 3(3-0)
Mata kuliah ini menjelaskan karakteristik manusia dilihat dari aspek
psikologi dalam konteks komunikasi; sistem dan proses komunikasi
intrapersonal; psikologi komunikasi interpersonal, kelompok dan
massa; psikologi komunikator; psikologi pesan.

Sumber-sumber dan Layanan Referensi 3(2-1)
Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengertian layanan referensi dan
bibliografi, dasar-dasar layanan referensi, koleksi dan pustaka referensi,
pertanyaan dan penelusuran serta penyajian hasil penelusuran,
bimbingan dan promosi pemanfaatan koleksi referensi, pembuatan
statistik penggunaan layanan referensi.

Desain Database 3 (1-2)
Mata kuliah mempersiapkan keahlian mahasiswa tentang dasar-dasar
desain serta implementasi database terutama untuk bidang
perpustakaan dan informasi. Melatih mahasiswa untuk mampu
membuat/merancang database melalui kegiatan praktikum seperti
mendisain  dan melakukan pemograman database, koding, desain
tampilan, dsb.

Marketing Informasi 3(3-0)
Mata kuliah ini menjelaskan serta mempersiapkan kemampuan
mahasiswa tentang konsep-konsep dasar pemasaran informasi, strategi
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dan teknik pemasaran informasi, pemahaman terhadap kondisi pasar
dalam konteks pasar informasi, pemahaman terhadap kondisi
lingkungan dalam konteks pasar informasi untuk lembaga-lembaga
informasi.

Manajemen Lembaga Informasi 3(3-0)
Mata kuliah ini menjelaskan konsep dasar pelayanan di lembaga
informasi dan perpustakaan, konsep informasi, memahami system
manajemen dan berbagai konsep pengambilan keputusan serta
kebijakan dalam lingkup kelembagaan informasi, teknik pengelolaan
informasi, memahami operasionalisasi pengolahan data dan
pelaksanaan pendayagunaan/penyampaian informasi menurut metode
tertentu.
Teori Informasi dan Kepustakaan 3(3-0)
Mata kuliah ini menjelasakan tentang hakekat, landasan filosofis,
proses berfikir dan teori-teori yang berkenan dengan informasi dan
perpustakaan, baik green theory, middle range dan konsep-konsep
tentang ilmu informasi dan perpustakaan serta perkembangannya,
terutama setelah periode tahun 1970-an sampai tahun 2000-an
sekarang ini yang merupakan disiplin ilmu tersendiri tidak lagi
merupakan bagian dari ilmu lain.

Representasi Isi Bahan Pustaka 3(2-1)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan berikut kemampuan teknis
tentang beragam representasi informasi dari berbagai jenis bahan
pustaka/media seperti indeks, abstrak, maupun thesaurus. Mahasiswa
dilatih supaya mampu membuat dan menggunakan ragam jenis
representasi informasi tersebut untuk menunjang kegiatan pelayanan
jasa informasi maupun perpustakaan. Pengetahuan serta kemampuan
dalam penggunaan bahasa serta analisa subyek merupakan hal yang
paling mendasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa.

Humas Perpustakaan 3 (2-1)
Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup
public relation di lembaga informasi maupun perpustakaan, konsep
dasar Public Relations dalam kegiatan jasa informasi, serta penerapan
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praktik kehumasan dalam menunjang program di lembaga informasi
dan perpustakaan.

Sistem Penelusuran Informasi 3(2-1)
Mata kuliah ini berisi tentang efektivitas sistem temu kembali informasi
berbasis sistem informasi yang terkomputersisasi, yang menerangkan
tentang serangkaian komponen yang terlibat dalam proses sistem temu
kembali informasi, konsep data dan documen, bentuk-bentuk dan
struktur query, proses pencocokan (matching process), analisis teks,
profil pengguna sistem, , pengukuran efektivitas sistem, serta beberapa
strategi temu kembali, serta memahami ektosistem dan kebijakan yang
terkait.

Penerbitan dan Distribusi Media 3(3-0)
Mata kuliah  ini adalah mata kuliah yang membahas tentang
pengetahuan dan pemahaman sejarah perkembangan, dampak sosial
budaya dan teknologi informasi terhadap penerbitan media dan
distribusinya serta pengetahuan tentang proses dan struktur
penerbitan dan saluran distribusi buku; komponen industri buku;
perkembangan di tahap editorial; cara penyusunan media; proses
pembuatan buku di percetakan; hak cipta; penyediaan dan pengelolaan
media cetak dan non cetak di perpustakaan, operasional media sebagai
bisnis yang berfokus pada informasi sebagai produk dan identifikasi
upaya mencapai keberhasilan dan memenangkan kompetisi dengan
mengkaji isu manajemen anggaran dan SDM, manajemen redaksi,
manajemen produksi, manajemen iklan, manajemen sirkulasi dan
manajemen pemasaran.

Statistika Sosial 3(3-0)
Mata kuliah memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar statistika;
memberikan keterampilan tentang proses pengukuran; penyajian data
dalam bentuk tabel dan diagram; menjelaskan pengertian dasar
statistika deskriptif; analisis regresi dan korelasi untuk berbagai bentuk
data;analisis data kategorik, penggunaan data statistik dalam proses
penelitian.
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Ekonomi Informasi 3(3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang
konsep ekonomi informasi serta keahlian dalam penerapan konsep
tersebut dalam menunjang profesi pustakawan maupun professional
informasi diberbagai sektor. Mata kuliah ini menjelaskan tentang
mengapa harus mendalami studi ekonomi informasi, menjelaskan apa
itu informasi, nilai informasi, jumlah optimum dari informasi, produksi
informasi, strategi penentuan harga informasi, kemampuan
menemukan fakta dan pentingnya membaca (menganalisa) sumber-
sumber informasi, analisa masalah, proses belajar dalam organisasi,
mikroekonomi informasi, konsep asimetrik informasi, serta
menjelaskan penggunaan informasi dalam konteks pengetahuan
individu.

Sosiologi Informasi 3(3-0)
Mata kuliah ini menjelaskan konsep, proses dan isu yang relevan
dengan konteks sosial dimana siklus ilmu pengetahuan dijalankan.
Topik-topik yang didiskusikan diantaranya tentang kebebasan informasi
sebagai public/private good, intellectual property, privacy,
confidentiality, information liability, information and
telecommunication policy, the economic of information, masyarakat
informasi dan topik topik lainnya terkait nilai-nilai profesionalisme
dibidang informasi.

Literasi Informasi 3(3-0)
Mata kuliah ini memberikan kemampuan pada mahasiswa tentang skill
literasi informasi. Membahas pengertian dan konsep dasar, kompetensi
dan skills dalam literasi informasi, model-model literasi informasi,
library skills, penerapan literasi informasi dalam proses belajar
mengajar dan aktivitas kehidupan lainnya, kaitan antara LI dengan
lifelong learning, literasi informasi dan problem solving, dan peran
perpustakaan dan pustakawan dalam penerapan literasi informasi.

Preservasi Media dan Informasi 3(1-2)
Mata kuliah menjelaskan tentang konsep-konsep preservasi, konservasi
dan restorasi dan aplikasinya termasuk digitalisasi informasi sebagai
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upaya melestarikan koleksi pustaka, arsip dan dokumentasi sehingga
dapat memperpanjang usia penggunaannya selama dibutuhkan.
Praktikum preservasi kuratif.

Sistem Informasi Manajemen 3 (2-1)
Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengertian Sistem Informasi
Manajemen, konsep-konsep dalam sistem informasi manajemen,
struktur organisasi dan pengaruhnya dalam alur sistem informasi,
dasar-dasar manajemen, teknik pengambilan keputusan, tingkatan
manajemen.

Sistem Jaringan Informasi 3 (3-0)
Mata kuliah ini menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya
kerjasama dan jaringan, pengertian atau konsep kerja sama dan
jaringan perpustakaan serta jaringan informasi, tujuan dan manfaat
jaringan perpustakaan dan informasi, aktivitas dan kendala dari
jaringan, bentuk-bentuk kerja sama perpustakaan, struktur jaringan
informasi, serta toplogi jaringan perpustakaan, konsep  jaringan
informasi dan sistem jaringan informasi, komponen dan struktur
jaringan informasi, isu perilaku dalam implementasi sistem jaringan
informasi, konsep Resouce Sharing, Metadata, Interoperability,
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Bibliografi, jaringan komputer,
topologi jaringan komputer, langkah-langkah pembentukan jaringan
perpustakaan dan informasi serta merancang sebuah sistem jaringan
informasi dan menganalisis dan menilai keberlangsungan suatu sistem
jaringan informasi serta merancang sebuah jaringan informasi.
Praktikum: jaringan komputer; interoperabilitas.

Manajemen Pengetahuan Dalam Organisasi 3(2-1)
Mata kuliah ini memberikan dasar pengetahuan secara komprehensif
kepada mahasiswa mengenai konsepsi dasar pengetahuan dan pola-
pola pengelolaannya, baik secara teoretik maupun praktik; prinsip
knowledge sharing, berbagi data, informasi, dan pengetahuan, yang
pada prakteknya adalah berbagi pengalaman kognisi, afeksi, dan konasi
di antara personal dalam organisasi
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Metode Penelitian Perpustakaan 3(1-2)
Mata kuliah ini menjelaskan prinsip-prinsip penelitian ilmiah bidang
ilmu sosial dan humaniora.  Mampu menyusun latar belakang masalah
dan rumusannya untuk persiapan diteliti khusus bidang ilmu informasi
dan perpustakaan.  Mampu menyusun tujuan dan kegunaan penelitian
pada bidang masalah pilihannya.  Mampu menyusun tujuan dan
kegunaan. Mampu menetapkan metode penelitian yang tepat untuk
masalah yang diajukan penelitian pada bidang masalah pilihannya.
Mampu menyusun model kerangka berpikir teoretis dan hipotesis
untuk bidang masalah pilihannya.  Mampu merancang teknik sampling
secara benar dalam suatu populasi.  Mampu membuat instrumen
penelitian secara tepat sesuai dengan metode penelitian.  Mampu
melaksanakan pengumpulan data dalam penelitian di lapangan.
Mampu membuat tabulasi data untuk kepentingan analisis dan
statistik.  Mampu menyusun laporan hasil penelitian lengkap.  Mampu
mempresentasikan hasil penelitian secara kelompok atau mandiri.

Kajian Institusi Bidang Informasi 2 (2-0)
Mata kuliah membahas tentang jenis-jenis, karakteristik, ragam media
penyimpanan serta prinsip-prinsip manajemen informasi digital yang
meliputi kebijakan penerapan digitalisasi informasi di perpustakaan,
serta membahas aspek pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,
pelestarian dan penyebaran informasi digital dalam konteks
perpustakaan digital.

Kuliah Kerja Nyata 3(0-3)
Mata kuliah ini menjelaskan arti, tujuan dan sasaran kuliah kerja nyata,
pengetahuan dan pendalaman kebijakan pemerintah pusat dan daerah,
pengetahuan dan keterampilan praktis beberapa aspek yang
menunjang pembangunan daerah baik fisik maupun nonfisik.
Pemantapan metode observasi, identifikasi, pemecahan masalah dan
program kerja. Pengenalan dan pembahasan wilayah kerja dan sistem
pelaporan.

Teknik Instruksional 3 (2-1)
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Mata kuliah ini menjelaskan dan mempersiapkan kemampuan
mahasiswa dalam hal teknik instruksional baik untuk proses
pembelajaran dalam bidang informasi maupun orientasi dan edukasi
pengguna jasa informasi dan perpustakaan. Membahas tentang
metode, alat bantu, teknik yang dapat diterapkan dalam program
literasi informasi dan program pendidikan pemustaka lainnya.

Pemilihan dan Pengembangan Koleksi 3(3-0)
Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar pengembangan
koleksi, tahap-tahap dalam pengembangan koleksi, menjelaskan
tentang analisis community, kebijakan seleksi, seleksi, pengadaan,
weeding dan evaluasi, menjelaskan tentang kerjasama perpustakaan
sebagai bentuk pengembangan koleksi, menjelaskan tentang stock
opname, pengembangan perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan
sekolah, perpustakaan umum dan perpustakaan khusus.

Etika Profesi & Aspek Hukum Informasi 3(3-0)
Mata kuliah ini  membahas tentang profesi serta etika beragam profesi
seperti pustakawan, arsiparis, dokumentalis, serta berbagai aturan
hukum yang menaungi profesi tersebut. Etika sebagai kompetensi
personal sekaligus tanggung jawab profesi pada masyarakat.
Membahas pula tentang berbagai kasus kekinian menyangkut profesi-
profesi dalam ranah/bidang tersebut.

Filsafat Ilmu Informasi dan Perpustakaan 3(3-0)
Mata kuliah ini menguraikan tentang aspek-aspek filsafat ilmu
informasi dan perpustakaan, mulai dari aspek ontologis keilmuan
informasi dan perpustakaan berupa pengertian umum keilmuan, aspek
epistimologis berupa metode perolehan keilmuan dan keterampilan
dalam bidang informasi da perpustakaan dan aspek aksiologi berupa
penerapan keahlian dalam bidang informasi untuk pemenuhan
kebutuhan informasi bagi masyarakat informasi.

Kajian Budaya dalam Informasi 3(3-0)
Mata kuliah ini membahas tentang pelestarian pengetahuan lokal,
ragam media informasi sebagai produk budaya masyarakat, bentuk-
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bentuk serta penyebaran informasi dalam kaitan budaya masyarakat.
Membahas pula tentang budaya membaca dan budaya informasi dalam
masyarakat informasi saat ini.

Bibliometrik 3 (2-1)
Mata kuliah ini merupakan kajian aplikasi statistik dan matematik atas
fenomena penggunaan dan pemanfaatan bibliografis baik di
perpustakaan maupun dalam ruang lingkup lainnya. Kajian serta
keterampilan dalam hal ini penting diketahui, dipahami, dan dikuasai
oleh seorang lulusan bidang informasi dan perpustakaan terutama
dalam hal menganalisa data hasil penghitungan untuk menunjang
pengembangan koleksi maupun jasa perpustakaan dan informasi secara
umum.

Seminar 2(0-2)
Mata kuliah mengenalkan kepada mahasiswa berbagai jenis pertemuan
ilmiah seperti seminar, simposium, dll,. Melatih dan memberi
kemampuan serta cara dalam mengemukakan pendapat berdasarkan
karya tulis ilmiah, teknik-teknik merumuskan hasil seminar. Mahasiswa
juga mengikuti praktik seminar tentang topik-topik yang diajukan
sebagai usulan rencana penelitian yang mungkin akan dilakukannya
nanti.

Job Training 3(0-3)
Mata kuliah ini berusaha memperkenalkan objek serta menerapkan
teori yang mungkin sesuai dengan keadaan dan kondisi di lapangan
dalam bidang informasi maupun perpustakaan. Melatih kemampuan
komunikasi dan interaksi tim dalam aktifitas pekerjaan dibidang
informasi maupun perpustakaan. Serta diharapkan mahasiswa mampu
menyusun laporan hasil kerja serta menyampaikan laporannnya itu
dalam suatu pertemuan.

Kapita Selekta Perpustakaan 3(3-0)
Mata kuliah ini mengkaji berbagai teori, konsep, metode, yang di-
review dalam ilmu informasi dan perpustakaan yang merupakan
bahasan dalam konteks informasi dan perpustakaan pada
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perkembangan masa lalu masa kini dan masa yang akan datang.
Pembahasan dalam mata kuliah ini tidak lepas dari pengembangan
dunia perpustakaan di tengah masyarakat.

Kajian Institusi Bidang Informasi 2(2-0)
Mata kuliah ini mengenalkan dan memberikan pengetahuan kepada
mahasiswa tentang beragam jenis institusi informasi sebagai institusi
memori seperti perpustakaan, pusat-pusat arsip, pusat-pusat informasi
termasuk juga museum. Membahas karakteristik organisasi serta
regulasi dan standarisasi yang diterapkan pada berbagai institusi
tersebut.
Children and Young Adult Literature 3(2-1)
Mata kuliah ini memperkenalkan dan memberikan kemampuan kepada
mahasiswa dalam memilih bacaan anak dan remaja yang bermutu dan
baik sesuai dengan kebutuhan mereka, juga dibahas teknik
mendongeng (story telling) dan memahami masalah yang berkaitan
dengan bacaan untuk anak dan remaja. Mempunyai minat dan mampu
mengembangkan diri untuk kepentingan bacaan anak dan remaja.
Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk mau menjadi
pustakawan yang mengkhususkan diri pada pengembangan bacaan
anak dan remaja demi kemajuan dunia bacaan di Indonesia. Praktik
dalam bentuk mendongeng (story telling).

Dokumentasi Budaya 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas dan mengkaji beragam aspek terkait
dokumentasi budaya. Mempelajari ragam dokumen seperti foto,
artefak budaya serta pendokumentasian produk-produk dokumentasi
budaya tersebut.

Lingkungan Informasi 2(2-0)
Mata kuliah ini memperkenalkan kerangka berpikir analitis tentang
berbagai aspek lingkungan yang mempengaruhi informasi serta
mengkaji informasi-informasi terkait masalah lingkungan. Membahas
tentang regulasi, kebijakan, tata aturan dalam membuat design,
implementasi dan teknik evaluasi terhadap sistem informasi yang
berkaitan dengan aspek lingkungan mikro maupun makro.
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Manajemen Kearsipan 3(2-1)
Mata kuliah ini memaparkan tentang peran dan fungsi arsip/kearsipan
dalam suatu organisasi baik organisasi profit maupun non profit, jenis
dan bentuk arsip, pengelolaan arsip, serta manajemen kearsipan dalam
sebuah organisasi. Mata kuliah ini juga menjelaskan mengenai konsep
yang berkaitan dengan pengolahan dan pengaturan arsip/kearsipan
bagi organisasi profit maupun non profit dengan segala
permasalahannya melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen.

Entreupreneur Informasi 3(2-1)
Mata kuliah ini menjelaskan tentang dasar-dasar sikap
entreupreneurship, perencanaan dan macam-macam kegiatan
enteurpreuner dalam bidang informasi. Melatih mahasiswa agar dapat
memiliki kecakapan serta jiwa kewirausahaan.

Reka Bentuk Dokumen 2(1-1)
Mata kuliah ini mengkaji berbagai aspek teoritis maupun aplikatif  yang
berkaitan dengan teknik perencanaan dan produksi berbagai dokumen
pada umumnya, serta produksi dokumen dalam bentuk cetak pada
khususnya. Mata kuliah ini berorientasi pada proses dan produk,
sehingga proporsi antara teori dan praktik adalah 50% Teori dan 50%
Praktik.

Arsitektur Informasi 3(2-1)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang prinsip dasar dan
keterampilan teknis dalam merancang arsitektur (struktur) informasi
untuk sebuah website maupun media komunikasi sebuah lembaga
informasi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta.

Skripsi 6(0-6)
Merupakan tugas akhir sebagai syarat kelulusan mahasiswa program
sarjana ilmu perpustakaan. Penelitian yang dilakukan terkait bidang
kajian ilmu informasi dan perpustakaan, bidang kearsipan maupun
dokumentasi.
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Pengampu dan Dosen Program Studi

NAMA NIP
Dr. Pawit M. Yusup, MS. 195708081985031001
Rully Khairul Anwar, S.Ag.,M.Si 197502242006041001
Kusnandar, S.Sos., M.Si. 197212101999031002
Drs. Dian Sinaga, M.Si. 196009121985031004
Dra. Neneng Komariah, M.Lib. 196005211986031004
Ute Lies Siti Khadijah, S.Sos., M.Si. 197512212000122002
Drs. H. Agung Budiono, M.Si. 195704221988031002
Asep Saeful Rahman, S.Sos., MT 198003232005011001
Nuning Kurniasih, S.Sos., M.Hum. 197606252000122001
Drs. Yunus Winoto, M.Pd. 196410251991021001
Nurmaya Prahatmaja, S.Sos.,
M.I.Kom. 198008302005011003
Saleha Rodiah, S.Sos., M.Si. 197603192008012007
Dra. Sukaesih, M.Si 195908181985032001

Dosen Program Studi Ilmu Perpustakaan

Nama NIP
Dr. Pawit M. Yusup, MS. 195708081985031001
Rully Khairul Anwar, S.Ag.,M.Si 197502242006041001
Kusnandar, S.Sos., M.Si. 197212101999031002
Drs. Dian Sinaga, M.Si. 196009121985031004
Dra. Neneng Komariah, M.Lib. 196005211986031004
Ute Lies Siti Khadijah, S.Sos., M.Si. 197512212000122002
Drs. H. Agung Budiono, M.Si. 195704221988031002
Asep Saeful Rahman, S.Sos., MT 198003232005011001
Nuning Kurniasih, S.Sos., M.Hum. 197606252000122001
Drs. Yunus Winoto, M.Pd. 196410251991021001
Nurmaya Prahatmaja, S.Sos.,
M.I.Kom. 198008302005011003
Saleha Rodiah, S.Sos., M.Si. 197603192008012007
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Dra. Sukaesih, M.Si 195908181985032001
Evi Rosfiantika, M.Si. 197605172008012013
Dr. Drs. H. Rohanda, M.Si 195711201985031001
Dr. Hj. Ninis Agustini Damayani,
M.Lib 195708221984052001
Dr. Dra. Hj. Tine Silvana
Rachmawati, M.Si. 195808281985032002
Dra. Wina Erwina, MA. 196702061993022001
Drs. Agus Rusmana, M.A. 195712261983032002
Dr. Drs. H. Edwin Rizal, M.Si 196801081992031002

PROGRAM STUDI HUBUNGAN MASYARAKAT

Visi dan Misi Program Studi

Visi Program Studi Hubungan Masyarakat S1 Fikom Unpad adalah:

“Menjadi Pengelola penyelengaraan pendidikan tinggi yang memiliki

komitmen terhadap pengembangan keilmuan Hubungan Masyarakat

yang berstandar internasional dan dinamis terhadap perubahan di

tingkat lokal, nasional dan Internasional pada tahun 2026”.

Berdasarkan visi ini maka ditetapkan misi Program Studi Hubungan

Masyarakat S1 Fikom Unpad sebagai berikut:

1. Mengembangkan pembelajaran keilmuan hubungan masyarakat

yang bermutu serta mengikuti perkembangan jaman untuk

menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang

hubungan masyarakat.
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2. Mengembangkan penelitian yang menitikberatkan pada isu-isu

perkembangan hubungan masyarakat dalam lingkup lokal, nasional

dan internasional.

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat guna menopang

pembelajaran dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

bagi komunitas akademik, pemerintah, industri dan masyarakat.

4. Mengembangkan manajemen pendidikan dengan menerapkan

prinsip penjaminan mutu (quality assurance).

5. Menjalin hubungan kerjasama strategis dengan masyarakat,

pemerintah, bisnis dan industri, institusi pendidikan, serta

perguruan tinggi lain baik di dalam negeri maupun luar negeri

secara berkesinambungan dengan menerapkan prinsip kesetaraan,

kemitraan dan Menjalin hubungan kerjasama strategis dengan

masyarakat, pemerintah, bisnis dan industri, institusi pendidikan,

serta perguruan tinggi lain baik didalam negeri maupun luar negeri

secara berkesinambungan dengan menerapkan prinsipkesetaraan,

kemitraan dan saling percaya.

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Hubungan

Masyarakat

1. Melaksanakan pembelajaran bidang keilmuan Hubungan

Masyarakat yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang

memiliki kompetensi di bidang hubungan masyarakat, sehingga

mampu berkiprah di dunia kerja.
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2. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di situasi nasional

maupun global.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang

menitikberatkan kepada isu-isu dalam lingkup lokal, nasional dan

internasional, baik sebagai pengembangan keilmuan maupun

untuk berkontribusi pada pemecahan masalah dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Meningkatkan jumlah keterlibatan dosen dan mahasiswa pada

kegiatan pengabdian masyarakat yang menunjang pengembangan

keilmuan dan pengembangan kepribadian dalam berkontribusi

bagi pemberdayaan pemerintah, industri dan masyarakat.

5. Terlaksananya sistem manajemen pendidikan yang menerapkan

prinsip penjaminan mutu pendidikan tinggi, baik pada masukan,

proses maupun keluaran berdasarkan aturan perundang-

undangan, visi, misi dan nilai-nilai dasar Unpad.

6. Terwujudnya kemitraan dengan berbagai organisasi dalam dan

luar negeri untuk kepentingan penyediaan kesempatan magang

dan praktikum pembelajaran, promosi bersama, peluang

melakukan kerjasama tridharma dan pendanaan riset serta

beasiswa bagi mahasiswa.
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Kompetensi Lulusan Program Studi Hubungan Masyarakat

1. Mampu mendesain, melaksanakan dan mengevaluasi

kegiatan/program Hubungan Masyarakat dalam berbagai bentuk

dan jenjang organisasi serta mengelola media dan program

komunikasi kehumasan internal dan eksternal.

2. Mampu melaksanakan riset opini publik, pencitraan dan

kampanye terbatas untuk mengembangkan hubungan

berdasarkan goodwill.

3. Mampu menggunakan keterampilan komunikasi untuk

membangun hubungan dengan komunitas media, pemerintah

dan berbagai publik terkait dengan menggunakan teknologi

komunikasi yang terkait denganbidang penerapan humas

termasuk Cyber Public Relations.

4. Mampu mengelola isu dan menangani krisiskomunikasi, konflik

dan masalah komunikasi organisasi berdasarkan teori, teknik,

prinsip-prinsip dan etika kerja hubungan masyarakat.

5. Menguasai teori-teori pencitraan, persuasi, komunikasi massa,

komunikasi publik,  pengelolaan isu dan teori relationship  untuk

mengembangkan hubungan dengan berbagai

publik/stakeholdersterkait, dan secara kontekstual menguasai

pengetahuan tentang posisi, fungsi dan praktik Humas dalam

berbagai setting organisasi baik pemerintah, swasta atau

lembaga swadaya masyarakat.

6. Mampu melakukan evaluasi pasca produksi media-media PR baik
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untuk  media cetak maupun elektronik berdasarkanan anlisis

kebutuhan dan pemetaan konsumen & pasar.

7. Menguasai teori –teori terkait perilaku konsumen, komunikasi

visual,  komunikasi persuasi, dan komunikasi massa & media

baru sehingga mampu menghasilkan karya atau produk iklan

sesuai perencanaan strategis iklan; keterampilan membuat

desain periklanan mencakup copywriting, visualisasi, dan editing

baik untuk media cetak maupun elektronik, serta memiliki

keterampilan bernegosiasi dan membina hubungan dengan

klien.

8. Mampu memetakan potensi publik dan permasalahannya dalam

upaya menyelesaikan krisis komunikasi.

9. Mampu menganalisis dan menginterpretasikan permasalahan

yang terdapat di publik internal daneksternal.

Daftar Mata Kuliah

Semester I
No Sandi Mata Kuliah SKS
1 K10D1001 Pengantar Ilmu Komunikasi/

The Fundamentals of
Communication

3 (3-0)

2 UNK101001D Agama/
Religion

2 (2-0)

3 UNK101002D Bahasa Indonesia/
Bahasa Indonesia

2 (2-0)

4 UNK101003D Bahasa Inggris/
English for Public Relations

2 (2-0)
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5 UNK101004D Kewarganegaraan dan
Pancasila/
Citizenship and Pancasila

3 (3-0)

6 K10D1004 Logika/
Logic

2 (2-0)

7 K10D1002 Pengantar Ilmu Humas/
The Fundamentals of Public
Relations

3 (3-0)

8 K10D1005 Public Speaking/Pubic Speaking 3 (1-2)

9 K10D1003 Dasar-Dasar Manajemen/
Basic Management

2 (2-0)

Jumlah 22 SKS

Semester II
No Sandi Mata Kuliah SKS
1 K10D2008 Psikologi Komunikasi

Organisasi/
Organizational Communication
Psychology

3 (3-0)

2 K10D2005 Komunikasi Massa/Mass
Communication

3 (3-0)

3 K10D2001 Dasar-Dasar Desain Komunikasi
Visual/
Fundamentals of Visual
Communication Design

3 (1-2)

4 K10D2002 Fotografi Humas/
Public Relations Photography

3 (1-2)

5 K10D2006 Lobi dan Negosiasi/
Lobby and Negotiation

3 (1-2)

6 K10D2007 Penulisan Humas/Public
Relations Writing

3 (1-2)

7 K10D2004 Humas Multi Budaya/
Multicultural Public Relations

3 (2-1)
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8 K10D2003 Humas dan Perubahan Sosial/
Public Relations and Social
Change

3 (3-0)

Jumlah 24 SKS

Semester III
No Sandi Mata Kuliah SKS
1 K10D1012 Publisitas/

Publicity
3 (1-2)

2 K10D1009 Komunikasi Perusahaan &
Budaya Perusahaan/
Corporate Communication &
Corporate Culture

3 (2-1)

3 K10D1007 Hubungan Manusiawi/ Human
Relations

3 (3-0)

4 K10D1011 Periklanan/ Advertising 3 (1-2)
5 K10D1010 Media Kontemporer Humas/

Contemporary Media in Public
Relations

3 (2-1)

6 K10D1008 Komunikasi Bisnis/Business
Communication

3 (2-1)

7 K10D1006 Etika Profesi Humas/
Professional Ethics in Public
Relations

3 (2-1)

8 K10D1013 Statistika Sosial/Social Statistic 3 (3-0)
Jumlah 24 SKS

Semester IV
No Sandi Mata Kuliah SKS
1 K10D2012 Opini Publik/

Public Opinion
3 (2-1)

2 K10D2015 Teori Komunikasi/
Communication Theory

3 (3-0)

3 K10D2009 Hubungan Media/
Media Relations

3 (2-1)
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4 K10D2010 Humas Politik/
Political Public Relations

3 (2-1)

5 K10D2014 Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan/
Corporate Social Responsibility

3 (2-1)

6 K10D2011 Manajemen Humas/
Public Relations Management

3 (2-1)

7 K10D2013 Riset Media/
Media Research

3 (2-1)

Jumlah 21 SKS

Semester V
No Sandi Mata Kuliah SKS
1 K10D1020 Metode Penelitian Humas

Kuantitatif/
Public Relations Quantitative
Research Method

3 (2-1)

2 K10D1014 Hubungan Industrial/
Industrial Relations

3 (2-1)

3 K10D1019 Marketing Humas/
Marketing Public Relations

3 (2-1)

4 K10D1017 Manajemen Produksi Media
Cetak Humas/
Management of Public
Relations Press Media
Production

3 (1-2)

5 K10D1018 Manajemen Produksi Media
Elektronik Humas/
Management of Public
Relations Electronic Production

3 (1-2)

6 K10D1015 Hubungan Investor dan
Finansial/
Investor and Financial
Relations

3 (2-1)

7 K10D1016 Kewirausahaan/ 2 (1-1)



|Pengelolaan Program Studi|

| Unive rs i tas  Padjad ja ran / Fakul tas I lmu Komunikasi
2015/2016|

159

Entrepreneurship
8 UNK101005D KKN/

Student Field Study
3 (0-3)

Jumlah 23 SKS

Semester VI
No Sandi Mata Kuliah SKS
1 K10D2017 Filsafat Komunikasi/

Communication Philosophy
3 (3-0)

2 K10D2020 Metode Penelitian Humas
Kualitatif/
Public Relations Qualitative
Research Method

3 (2-1)

3 K10D2021 Pengelolaan Kegiatan Humas/
Public Relations Event
Management

3 (1-2)

4 K10D2022 Strategi Humas/
Public Relations Strategy

3 (1-2)

5 K10D2016 Audit Humas/Public Relations
Audit

3 (2-1)

6 K10D2018 Humas dalam Manajemen
Krisis/
Public Relations in Crisis
Management

3 (2-1)

7 K10D2019 Kapita Selekta/
Capita Selecta

3 (3-0)

Jumlah 21 SKS

Semester VII
No Sandi Mata Kuliah SKS
1 K10D1022 Seminar Humas/

Public Relations Seminar
2 (0-2)

2 K10D1021 Job Training Humas /
Public Relations Job Training

2 (0-2)

Jumlah 4 SKS
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Semester VIII
No Sandi Mata Kuliah SKS
1 K10D1023 Skripsi/

Thesis
6 (0-6)

2 K10D1022 Seminar Humas/
Public Relations Seminar

-

3 K10D1021 Job Training Humas/
Public Relations Job Training

-

Jumlah 6 SKS

Deskripsi Mata Kuliah

Pengantar Ilmu Komunikasi 3 (3-0)
Materi kuliah ini membahas tentang pengertian, definisi komunikasi,
komponen komunikasi, prinsip-prinsip   dasar   komunikasi, sejarah,
proses, model-model dan bentuk komunikasi, ruang lingkup, persepsi,
mendengarkan serta etika dalam berkomunikasi.

Agama 2 (2-0)
Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengembangan profesi dan
kepribadian keagamaan yang beriman dan bertakwa, berilmu dan
berakhlak mulia serta menjadikan ajaran agama sebagai landasan
berfikir dan berperilaku dalam pengembangan profesi.

Bahasa Indonesia 2 (2-0)
Mata kuliah pengajaran Bahasa Indonesia bagi para mahasiswa lebih
diarahkan pada pemahaman dan penguasaan tata bahasa Indonesia
yang baik dan benar sehingga mahasiswa dapat memanfaatkannya
dalam penulisan karya ilmiah. Selaian itu agar mahasiswa memahami
kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional dan
bahasa Negara sehingga dapat menggunakannya dengan baik dan
benar khususnya dalam situasi formal
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Bahasa Inggris 2 (2-0)
Mata Kuliah ini berisi tentang pokok-pokok dasar pengetahuan Bahasa
Inggris untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris secara lisan
maupun tulisan, aktif maupun pasif, serta penerapannya dalam konteks
public relations.

Kewarganegaraan dan Pancasila 3 (3-0)
Mata kuliah ini mengantarkan mahasiswa dalam mengembangkan
kepribadiannya selaku warganegara yang berperan aktif menegakkan
demokrasi menuju masyarakat madani dan membantu mahasiswa
selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar
perjuangan bangsa Indonesia serta kesadaran berbangsa, bernegara
dalam menerapkanilmunya secara bertanggung jawab terhadap
kemanusiaan dengan kompetensi menguasai kemampuan
berpikir,bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas sebagai
intelektual yang memiliki Wawasan kesadaran bernegara, untuk bela
negara, dengan perilaku cinta tanah air; wawasan
kebangsaan,kesadaran berbangsa demi ketahanan nasional; polapikir,
sikap yang komprehensif integral pada seluruh aspek kehidupan
nasional

Logika 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai proses pemikiran
formal; deduksi, induksi, argumen kumulatif dalam konteks rasionalitas
stricto sensu, identifikasi bentuk-bentuk pikiran yang valid; sebab-sebab
kekeliruan berpikir; identifikasi nama-nama kesalahan berpikir.

Pengantar Ilmu Humas 3 (3-0)
Mata kuliah ini berisi pengajaran tentang kualifikasi yang harus dimiliki
seorang humas, evolusi dan sejarah humas, definisi –definisi Humas;
Publik humas; aplikasi humas dalam perusahaan, politik dan
pemerintahan; humas internasional, organisasi non profit, lembaga
pendidikan, hiburan, olahraga dan travel; komunikasi dan opini publik;
pentingnya humas membina hubungan pers; pentingnya etika profesi
humas; strategi dan teknik manajemen humas; strategi humas dan
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teknologi; organisasi professional humas; penelitian humas  dan
penanganan krisis.

Pubic Speaking 3 (1-2)
Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang prinsip-prinsip “public
speaking”, dan “oral communication”, persiapan pidato, penyusunan
pidato, corak pidato,  penyampaian pidato, dan praktek berbagai jenis
dan teknik pidato.

Dasar-dasar Manajemen 2 (2-0)
Mata kuliah ini mengajarkan tentang pengertian dan pentingnya
manajemen dalam menjalankan profesi; prinsip dasar; fungsi
manajemen; bidang manajemen; pengambilan keputusan;
kepemimpinan dan motivasi; serta dasar-dasar sistem informasi
manajemen.

Psikologi Komunikasi Organisasi 3 (3-0)
Mata kuliah ini mengajarkan tentang perilaku dan proses manusia
dalam berorganisasi, serta interaksi yang terjadi di dalamnya.

Komunikasi Massa 3 (2-1)
Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian, karakteristik,
komponen-komponen, model-model komunikasi massa, proses
komunikasi dua tahap, karakteristik media massa, media ethics and
law, efek dan hambatan komunikasi massa, komunikasi massa dalam
sistem pemerintahan serta teori-teori komunikasi massa.

Dasar-dasar Desain Komunikasi 3 (1-2)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan keterampilan tentang
komunikasi dari perspektif visual untuk memecahkan masalah
peracangan komunikasi   visual secara konseptual dan praktis yang
dilakukan secara terpadu. Pemahaman dan keterampilan dasar-dasar
seni dikaitkan dengan konteks efektivitas penyampaian pesan melalui
medium visual, seperti tata cara penggunaan warna, tipografi,
digabungkan dengan pesan yang efektif, untuk membuat proses
komunikasi menjadi lebih baik.
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Fotografi Humas 3 (1-2)
Mata kuliah ini menjelaskan tentang Pengertian dan sejarah singkat
fotografi; anatomi dan psikologi kamera; pencahayaan; pemotretan;
proses pencetakan; kegiatan fotografi untuk humas; serta unsur-unsur
desain komunikasi visual dalam kegiatan kehumasan.

Lobi dan Negosiasi 3 (1-2)
Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk mengantarkan mahasiswa
memahami teknik lobi dan negosiasi dalam berbagai aktivitas, terutama
di lingkungan kerja. Mempelajari tentang strategi lobi dan negosiasi
yang dapat diterapkan di dunia korporasi. Setelah perkuliahan ini
mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengaplikasikannya
dalam kehidupan sehari-hari.

Penulisan Humas 3 (1-2)
Mata kuliah ini memberikan tentang pengetahuan bentuk-bentuk
informasi public relations dalam bentuk tertulis. Mulai  dari pengertian
penulisan humas, proses perencanaan, penulisan, evaluasi penulisan
humas, aspek legal penulisan humas; press release dan latar
belakangnya; brochure & press Kit; menulis utuk news letter; magazine
& trade publications; annual report; penulisan untuk televisi radio dan
audio visual; iklan cetak; pidato dan presentasi;berita dan feature;
penulisan surat pembaca; penulisan artikel dan feature untuk media
perusahaan; penulisan tajuk dan surat redaksi di media perusahaan;
business letter & report.
Praktikum: Membuat tulisan sesuai dengan bentuk-bentuk penulisan
humas.

Humas Multi Budaya 3 (1-2)
Mata kuliah ini mempelajari tentang Humas Multikultural dalam ruang
lingkup komunikasi dalam budaya perusahaan; Persepsi multikultural;
Parameter budaya; Gegar budaya dalam perusahaan; Akulturasi;
Budaya konteks tinggi dan budaya konteks rendah pada bisnis
multikultural; PR dan Bisnis Multikultur; Perbandingan budaya timur
dan barat serta aplikasi budaya-budaya suatu etnik dengan etos kerja di
suatu perusahaan.
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Humas dan Perubahan Sosial 3 (2-1)
Mata kuliah ini mengajarkan tentang perkembangan humas yang
ditinjau secara sosiologi, mencakup tiga besar materi yang terdiri dari
berbagai konsep dan perspektif sosiologi; teori-teori danpenelitian
komunikasi massa serta media massa ditinjau dari aspek sosial politik
dan ekonomi di dalam masyarakat.

Publisitas 3 (1-2)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang pengertian, fungsi,
landasan dan ruang gerak publisitas; definisi dan fungsi serta jenis
release dan mempersiapkan keterampilan pembuatan release;
publisitas dan aspek hukum; jenis-jenis social events dan teknik
perencanaan social events; foto publisitas yang mendukung program
Public Relations; newsletter sebagai media Public Relations; kampanye
Publisitas; talkshow, konferensi pers; merencanakan dan
mempersiapkan kegiatan convention; leaflet sebagai media Public
Relations; membuat alat penunjang kegiatan publisitas (miscellaneous
publicity tools).
Praktikum: Mahasiswa membuat perangkat publisitas (brosur, spanduk,
news release, company profile dll).

Komunikasi Perusahaan & Budaya Perusahaan 3 (3-0)
Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengertian komunikasi perusahaan,
aspek-aspek komunikasi dalam perusahaan, struktur dan sistem
komunikasi formal dan informal, alur dan arus komunikasi, jaringan
komunikasi, iklim komunikasi, strategi komunikasi untuk memotivasi
kinerja; budaya dan filosofi perusahaan, aspek-aspek budaya perusahaan,
strategi perancangan visi, misi, dan tujuan perusahaan, iklim komunikasi
organisasional, etos kerja dalam perusahaan, dan teknik identifikasi dan
interpretasi budaya perusahaan.

Hubungan Manusiawi 3 (2-1)
Mata kuliah membahas tentang interaksi dengan individu atau
kelompok melalui pendekatan aspek sosiologi, psikologi; penerapan
berbagai bentuk dan sifat komunikasi dalam melakukan hubungan
manusiawi; interaksi sosial; persepsi dan motivasi; manajemen konflik;



|Pengelolaan Program Studi|

| Unive rs i tas  Padjad ja ran / Fakul tas I lmu Komunikasi
2015/2016|

165

job stress; semangat kerja; pengambilan keputusan dan penyelesaian
masalah.

Periklanan 3 (1-2)
Mata kuliah membahas periklanan sebagai metode komunikasi,
kedudukan periklanan dalam dunia bisnis; arti dan pentingnya
periklanan; pemilihan media periklanan; menyusun pesan kreatif dalam
iklan; pengorganisasian periklanan; kode etik dan tata cara periklanan
di Indonesia serta membuat skenario, story board dan memproduksi
satu produk iklan komersial untuk televisi serta presentasi hasil
produksi iklan.
Praktikum: Membuat satu prototype iklan produk komersial dan non
komersial untuk media televisi dengan mengindahkan kaidah-kaidah
yang berlaku dan kode etik serta tata cara periklanan di Indonesia.

Media Kontemporer Humas 3 (2-1)
Mata kuliah in memberikan pengertian penjelasan tentang sejarah
perkembangan teknologi komunikasi; jenis teknologi komunikasi baru;
aplikasi teknologi komunikasi baru dalam masyarakat, PR on the Net;
dampak-dampak sosial dari teknologi komunikasi
Praktikum: mahasiswa membuat penelitian mengenai dampak sosial
teknologi komunikasi kontemporer.

Komunikasi Bisnis 3 (2-1)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang aspek komunikasi
bisnis; lingkup komunikasi bisnis; prinsip menerima dan mengirim
komunikasi; media komunikasi bisnis; pokok-pokok strategi komunikasi
bisnis; jenis-jenis komunikasi bisnis; business writing dan business
speaking.
Praktikum: Presentasi bisnis dan penyusunan surat-surat bisnis.

Etika Profesi Humas 3 (2-1)
Mata kuliah etika profesi humas menjelaskan tentang konsep-konsep
etika dalam public relations dan berbagai aturan yang menyertai
kegiatan public relations, menganalisis situasi, menyusun perencanaan
program humas yang di dasari etika kehumasan (PR), dan
melaksanakan program humas yang di dasari etika kehumasan (PR).
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Statistika Sosial 3 (2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian statistika; dasar-dasar
statistika;proses pengukuran; penyajian data dalam bentuk tabel dan
diagram; pengertian statistika deskriptif;analisis regresi dan korelasi
untuk berbagai bentuk data;serta dasar statistika induktif/inferensial
yang berguna dalam riset public relations.

Opini Publik 3 (2-1)
Mata kuliah ini memberikan pengertian dan pemahaman manusia
tentang  hakekat opini publik; pengertian opini publik; proses
pembentukan opini publik; manfaat, tujuan, sifat dan macam-macam
serta prinsip-prinsip opini publik; proses kebijakan dan pengukuran
serta kompetensi opini publik.
Praktikum: Menganalisis opini yang besifat kontoversi yang
berkembang di masyarakat.

Teori Komunikasi 3 (3-0)
Mata kuliah ini membahas tentang Konsep teori dan ilmu, Perspektif
atau Paradigma Teori, Kontekstual dan asal-usul teori, Macam-macam
Teori komunikasi persona, komunikasi kelompok atau publik,
komunikasi organisasi serta teori komunikasi massa secara benar.

Hubungan Media 3 (2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan tujuan hubungan
dengan pers; bentuk-bentuk kegiatan hubungan dengan pers seperti
press conference, press briefing, pembuatan press release dan press
tour.
Praktikum: merencanakan dan praktek serta evaluasi kegiatan
hubungan dengan media/pers.

Humas Politik 3 (2-1)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang pengertian dan
model komunikasi politik; perkembangan pemikiran komunikasi politik;
komunikator politik; bahasa politik; identifikasi dan karakteristik
persuasif politik; semiotik dan pragmatik; media dan saluran politik;
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efek komunikasi politik; opini politik; sosialisasi politik; perubahan
politik; metode penelitian komunikasi politik.

Tanggungjawab Sosial Perusahaan 3 (2-1)
Mata Kuliah ini akan membahas pengertian Corporate Social
Responsibility dan Community Develepoment, Landasan konseptual
CSR/comunity development (pemberdayaan masyarakat) praktek
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat berbasis sosial
budaya lokal, corporate sosial marketing, corporate philantropy,
socially responsibility, business practices, tanggung jawab CSR televisi,
CSR BUMN, Stakeholder dan CSR tantangan kedepan.

Manajemen Humas 3 (2-1)
Mata kuliah Manajemen Humas ini membahas tentang konsep dasar
manajemen humas, prinsip manajemen humas, struktur organisasi
humas, peran dan posisi humas dalam manajemen suatu organisasi,
proses dan aspek manajemen humas, strategi manajemen humas, from
tactic to strategy in PR’s management, strategi perencanaan dalam
humas, program manjemen humas, spesialisasi dan praktik manajemen
humas, pengukuran program kegiatan manajemen humas, manajemen
citra dan reputasi, manajemen isu dalam kegiatan kehumasan, dan
manajemen krisis dalam kegiatan kehumasan.
Praktikum: Membuat perencanaan kegiatan manajemen public
relations dalam suatu organisasi/lembaga/perusahaan.

Riset Media 3 (2-1)
Mata kuliah Riset media berisi tentang tata cara melakukan riset dan
analisis terhadap pemberitaan media  mengenai perusahaan/organisasi
guna memperoleh data bagi pelaporan hasil evaluasi dan bahan
pertimbangan bagi manajemen dalam penetapan strategi yang akan
dilakukan oleh perusahaan/organisasi.

Metode Penelitian Humas Kuantitatif 3 (2-1)
Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep dasar penelitian; unsur-
unsur pokok penelitian sosial; rencana penelitian; metode dan proses
penelitian; pengukuran variabel dan penyusunan skala; instrumen
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penelitian; populasi dan sampel; teknik analisis data dan teknik
penelitian usulan dan laporan penelitian.

Hubungan Industrial 3 (2-1)
Mata kuliah ini membahas mengenai pengantar dan definisi hubungan
industrial, hubungan perburuhan, pola hubungan industrial,
perkembangan hubungan industrial di Indonesia; awal tumbuhnya
hubungan perburuhan; komponen-komponen hubungan industrial;
dasar pengaturan hubungan kerja; collective bargaining; perselisihan
perburuhan dan penyelesaiannya; perlindungan dan perawatan buruh;
pemutusan hubungan kerja, prosedur PHK; hubungan industrial
pancasila; landasan, asas dan operasionalisasinya; organisasi
perburuhan internasional, latar belakang struktur organisasi dan
program, konvensi dan rekomendasi.

Marketing Humas 3 (2-1)
Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengertian marketing (pemasaran)
dan hubungannya dengan public relations, sejarah perkembangan
marketing humas, pengertian marketing humas, kontribusi marketing
humas bagi perkembangan perusahaan, misi kegiatan marketing
humas, strategi marketing humas; perencanaan MPR; MPR dan product
life’s cycle; special events MPR; target MPR; masa depan MPR.
Praktikum: Membuat perencanaan kegiatan Marketing Public Relations.

Manajemen Produksi Media Cetak Humas 3 (2-1)
Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengetahuan dan keterampilan
kepada mahasiswa mulai dari teori dan falsafah humas yang
memerlukan penerbitan humas seperti house journal (bulletin, majalah
perusahaan, surat kabar, tabloid perusahaan, surat kabar dinding,
newsletter, electronic paper); hak cipta; praktek pembuatan penerbitan
humas.
Praktikum: Mahasiswa melakukan fact finding sebelum membuat
proposal penerbitan humas, membuat logo dan nama house journal;
mengumpulkan berita; penulisan naskah house journal; proses editing;
proses cetak dan lokakarya tentang produk house journal.
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Manajemen Produksi Media Elektronik Humas 3 (2-1)
Mata Kuliah ini mengenalkan Media-Media Elektronik yang lazim
dioptimalkan aktivitas PR dan mengajarkan mahasiswa pengetahuan
dan keterampilan berkenaan produksi media PR elektronik. Adapun
cakupan media elektronik yang dipelajari dalam mata kuliah ini adalah
media Radio dan Televisi.

Hubungan Investor dan Keuangan 3 (2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang  pengertian hubungan investor dan
hubungan finansial; program-program hubungan investor dan finansial;
evaluasi hubungan investor dan finansial.
Praktikum: Membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan:
pertemuan tahunan pemegang saham, open house bagi pemegang
saham atau pengamat (analis), pertemuan dengan anggota komuniti
finansial; seminar khusus atau pertemuan kelompok dengan para
pengamat, kegiatan promosi untuk meningkatkan citra perusahaan
pada komunitas finansial, membuat laporan-laporan kwartal, membuat
laporan tahunan.

Kewirausahaan 2 (1-1)
Mata kuliah ini mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar
kewirausahaan, mengembangkan kreativitas, mencari celah pasar dan
prinsip-prinsip pemasaran. Mengembangkan rasa percaya diri untuk
menggali potensi diri sendiri.

KKNM 3 (0-3)
Menjelaskan arti, tujuan dan sasaran kuliah kerja nyata, pengetahuan
dan pendalaman kebijakan pemerintah pusat dan daerah, pengetahuan
dan keterampilan praktis beberapa aspek yang menunjang
pembangunan daerah baik fisik maupun nonfisik. Pemantapan metode
observasi, identifikasi, pemecahan masalah dan program kerja.
Pengenalan dan pembahasan wilayah kerja dan sistem pelaporan.

Filsafat Komunikasi 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang penting nya etika
dan filsafat komunikasi proses berpikir sebagai dasar komunikasi
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harmonis, ide dan fakta dalam proses komunikasi, kontribusi sosialisasi,
etika dan filsafat komunikasi dalam negara berkembang.

Metode Penelitian Humas Kualitatif 3 (2-1)
Memberikan  pemahaman tentang prinsip, konsep dasar penelitian
sosial serta aplikasinya dalam penelitian komunikasi; pendekatan-
pendekatan penelitian; tradisi penelitian kuantitatif dan kualitatif; trend
penelitian komunikasi; konteks penelitian komunikasi.

Pengelolaan Kegiatan Humas 3 (1-2)
Mata kuliah ini menjelaskan dan membuat perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi kegiatan khusus Humas (Special Events of Public
Relations).
Praktikum: Membuat special events seperti seminar, pameran,
lokakarya, open house, convention, tournament, dan lainnya.

Strategi Humas 3 (1-2)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang ruang lingkup
kampanye humas, jenis dan metode kampanye humas, proses
kampanye humas, serta teknik dan media kampanye dalam kegiatan
humas.
Praktikum: Membuat media kampanye nirmassa atau  media massa.

Audit Humas 3 (2-1)
Mata kuliah Audit Humas ini membahas gambaran umum, latar
belakang, dan pengertian Audit Komunikasi dalam bidang Humas.
Tujuan dan kegunaan Audit Humas, alasan dilakukan audit Humas,
kapan audit Humas dilaksanakan, tahapan audit Humas, teknik & alat
ukur audit Humas serta prosedur, model & pendekatan audit Humas.
Praktikum: mengkonstruksi standar audit humas sesuai organisasi
sasaran, melakukan praktik audit humas pada berbagai organisasi baik
bisnis, pemerintahan, dan sosial, serta menyajikan hasil audit dan
rekomendasi perbaikan sistem komunikasi kehumasan.
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Humas Dalam Manjemen Krisis 3 (2-1)
Mata kuliah ini menjelaskan tentang Pengantar Tentang PR dan Isu-isu
Manajemen, The Role PR in Management Crisis, The Types of Crisis
Management, Issues of Management Crisis, Pendekatan kritis pada
public relations, The step of crisis management, Tips cara mengatasi
management krisis di berbagai bidang, Strategi penanganan perbaikan
reputasi, Crisis management agencies, Measurement of reputation in
crisis period, Evaluation of crisis management, Kasus-kasus penanganan
manajemen krisis yang sukses di berbagai bidang dan Manajemen krisis
dalam perspektif kritis public relations.

Kapita Selekta 3 (3-0)
Mata kuliah membahas topik-topik terseleksi tentang fenomena public
relations, baik itu tentang bentuk, konteks, setting, atau bahkan konsep
baru dalam public relations. Mata kuliah ini juga menekankan kepada
fenomena-fenomena yang relevan dengan dunia public relations,
sehingga mahasiswa dapat mengembangkan kekritisannya dalam
mengembangkan pemikirannya tentang dunia public relations pada
khususnya serta memberikan pemahaman pada topik-topik pilihan
utama tentang public relations dari yang tradisional sampai dengan
yang mutakhir serta menganalisis metode public relations.

Seminar Humas 2 (0-2)
Mata kuliah ini memberikan dan penjelasan mengenai rancangan
proposal penelitian dipersiapkan sebagai persiapan bagi mahasiswa
untuk melakukan usulan masalah penulisan skripsi akhir. Diskusi
kelompok dan komprehensif mengenai metodologi penelitian, sampel,
dan responden.

Job Training Humas 2 (0-2)
Kegiatan ini merupakan praktek kerja yang dilakukan mahasiswa di
instansi/lembaga/perusahaan/BUMN, lembaga swasta atau lembaga
pemerintah sehingga mahasiswa dapat mengaplikasikan mata kuliah
yang diterima di kelas dan membandingkan kesesuaian antara teori
dan praktek di lingkungan yang sebenarnya.
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Skripsi 6 (0-6)
Merupakan tahapan terakhir yang ditempuh mahasiswa dalam
mengikuti perkuliahan dengan melakukan penelitian yang dikemas
dalam format laporan penelitian ilmiah untuk dapat
dipertanggungjawabkan dalam sidang skripsi.

Pengampu dan Dosen Program Studi

NAMA NIP
Trie Damayanti, S.Sos., M.Si. 197202151999032002
Dr. Yanti Setianti, S.Sos., M.Si 197805202002122000
Aat Ruchiat Nugraha, S.Sos., M.Si. 198111012010121003
Dr. Hj. Lukiati Komala Erdinaya,
M.Si. 195405081986092001
Drs. H. Wawan Setiawan,
M.I.Kom 195703191986031000
Dr. Dra. Susie Perbawasari, M.Si. 196102201994032001
Dra. Feliza Zubair, M.Si. 196007201986032002
Aang Koswara, S.Sos. 197709112001121001
Centurion Chandratama Priyatna,
SS., M.Si. 197609292006041003
Dr. Evi Novianti, S.Sos., M.Si 197011032003122002
Drs. Rosnandar Romli, MS. 196201021997031001
Yustikasari, S.Sos., M.Si. 197409031998032001
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Dosen Program Studi Hubungan Masyarakat

NO NAMA NIP

1 Dra. Feliza Zubair, M.Si 196007201986032002

2 Drs. H. Wawan Setiawan, M.
I.Kom 195703191986031002

3 Dr. Hj. Lukiati Komala
Erdinaya, M.Si 195405081986092001

4 Dr. Susanne Dida, M.M 196004251987012001

5 Dr. Suwandi Sumartias, M.Si 196207141988031019

6 Dr. H. Iriana Bakti, M.Si 196210281989021001

7 Dr. Agus Rahmat, M.Pd 196708281992031001

8 Dra. Kokom Komariah, M.Si 196605291994032001

9 Dr. Susie Perbawasari, M.Si 196102201994032001

10 Drs. Rosnandar Romli, M.Si 196201021997031001

11 Trie Damayanti, S.Sos., M.Si 197202151999032002

12 Aang Koswara, S.Sos., M.Si 197709112001121001

13 Dr. Yanti Setianti, M.Si 197805202002122003

14 Fajar Syuderajat, S.Sos 197403212002121002

15 Dr. Evie Ariadne S, M.Pd 196704012002122001
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16 Anwar Sani, S.Sos., M.I.Kom 197703122003121003

17 Lilis Puspitasari, S.Sos.,
M.I.Kom 197403232003122001

18 Dr. Hj. Hanny Hafiar, M.Si 197508282003122002

19 Dr. Evi Novianti, M.Si 197011032003122002

20 Ade Kadarisman, S.Sos., M.T 197701232000121003

21 Centurion C Priyatna, S.S.,
M.Si 197609292006041003

22 Diah Fatma Sjoraida, S.E.,
M.Si 197107062006042000

23 Priyo Subekti, S.Sos., M.Si 198007252008011006

24 Heru Rianto Budiana, S.Ag.,
M.Si 197511062008011006

25 Yustikasari, S.Sos., M.I.kom 197409031998032001

26 Aat Ruchiat Nugraha, S.Sos.,
M.Si 198111012010121003

27 FX. Ari Agung Prastowo,
S.Sos, M.I.kom 198204092010121004

28 Syauqi Lukman, S.Sos., M.Sm 197901112014011001

29 Renata Anisa, S.Sos., M.I.Kom
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PROGRAM STUDI TELEVISI DAN FILM

Visi dan Misi Program Studi Televisi dan Film

Visi Program Studi Televisi dan Fim  adalah :

Menjadi pelaksana penyelenggaraan pendidikan yang memiliki

komitmen keunggulan kompetitif bidang penelitian, pengembangan

dan penguasaan teknologi bidang televisi dan film yang mampu

bersaing di tingkat nasional, regonal serta Internasional pada tahun

2026.

Misi Program Studi Televisi dan Fim  adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan bidang televisi dan film pada

jenjang sarjana dengan mengikuti perkembangan teknologi

komunikasi dan perubahan sosial.

2. Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang

televisi dan film yang sesuai dengan budaya Indonesia.

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian untuk

memberdayakan masyarakat melalui pendekatan bidang

televisi dan film yang edukatif.

4. Menjalin kemitraan dengan stakeholder, lembaga pendidikan,

lembaga riset dan asosiasi profesi pada tingkat lokal, nasional

dan internasional.
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Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Televisi dan Film

Program Studi Televisi dan Film Fakultas Ilmu Komunikasi

Universitas Padjadjaran, memiliki kompetensi penunjang lulusan

sebagai berikut:

a. Manajer Program:

 Mampu melakukan riset khalayak

 Mampu mengkoordinasikan teamwork

 Mampu merancang budgeting produksi program TV dan

Film

 Mampu mengevaluasi hasil produksi program TV dan Film.

b. Manajer Produksi:

 Mampu melakukan koordinasi dalam proses produksi

Program Televisi dan Film.

 Mampu menciptakan sistem kerja yang efisien dan efektif

dalam proses produksi Program TV dan Film.

 Mampu menggunakan peralatan produksi pada program

TV dan Film.

 Mampu mengatasi setiap masalah yang berkaitan dengan

peralatan produksi.

c. Media Analis:

 Mampu merancang metode riset yang berkaitan dengan

kajian bidangTelevisi dan Film

 Mampu melakukan riset dengan berbagai metodelogi

yang berkaitan dengan kajian media Televisi dan Film.
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 Mampu menganalisis hasil riset kajian televisi dan film

yang pernah dihasilkan

 Mampu memprediksi perkembangan kajian riset kedepan

untuk bidang televisi dan film

d. Media Enterpreneur:

 Mampu menciptakan lapangan kerja baru bidang

kewirausahaan televisi dan film

 Mampu melahirkan terobosan kewirausahaan bidang

televisi dan film

 Mampu mengkoordinasikan konsep kerja kewirausahaan

bidang televis idan film

 Mampu merancang dan melakukan event yang

berhubungan dengan entertainment dengan menjalin

sponsorship

Kompetensi Lulusan Program Studi Televisi dan Film

Kompetensi Utama Televisi dan film meliputi:

Kompetensi Utama:

Program Studi Televisi dan Film Fakultas Ilmu Komunikasi

Universitas Padjadjaran, memiliki kompetensi utama lulusan

sebagai berikut:
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a. Manajer Program:

mampu menciptakan, merancang, mengkomunikasikan,

merealisasikan, dan mempromosikan program televisi dan

film”.

b. Manajer Produksi:

- Mampu memproduksi Program Televisi dan Film

- Mampu mengoperasikan alat-alat produksi program TV dan

Film

c. Media Analis:

- Mampu menganalisis berbagai kajian riset tentang Televisi

dan Film

- Mampu merancang dan mempublikasikan riset media

Televisi dan Film

d. Media Enterpreneur:

- Mampu menciptakan dan mengelola kewirausahaan bidang

Televisi dan Film

Kompetensi Penunjang:

Program Studi Televisi dan Film Fakultas Ilmu Komunikasi

Universitas Padjadjaran, memiliki kompetensi penunjang lulusan

sebagai berikut:

e. Manajer Program:

 Mampu melakukan riset khalayak

 Mampu mengkoordinasikan teamwork

 Mampu merancang budgeting produksi program TV
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dan Film

 Mampu mengevaluasi hasil produksi program TV dan Film

f. Manajer Produksi:

 Mampu melakukan koordinasi dalam proses produksi

Program Televisi dan Film

 Mampu menciptakan sistem kerja yang efisien dan efektif

dalam proses produksi Program TV dan Film

 Mampu menggunakan peralatan produksi pada program

TV dan Film

 Mampu mengatasi setiap masalah yang berkaitan dengan

peralatan produksi

g. Media Analis:

 Mampu merancang metode riset yang berkaitan dengan

kajian bidang Televisi dan Film

 Mampu melakukan riset dengan berbagai metodelogi yang

berkaitan dengan kajian media Televisi dan Film

 Mampu menganalisis hasil riset kajian televisi dan film yang

pernah dihasilkan

 Mampu memprediksi perkembangan kajian riset ke depan

untuk bidang televisi dan film

h. Media Enterpreneur:

 Mampu menciptakan lapangan kerja baru bidang

kewirausahaan televisi dan film
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 Mampu melahirkan terobosan kewirausahaan bidang

televisi dan film

 Mampu mengkoordinasikan konsep kerja kewirausahaan

bidang televisi dan film

 Mampu merancang dan melakukan event yang

berhubungan dengan entertainment dengan menjalin

sponsorship

Bahan Kajian:

Program Studi Televisi dan Film Fakultas Ilmu Komunikasi

Universitas Padjadjaran, memiliki bahan kajian sebagai berikut:

a. Manajer Program:

 Berfikir kreatif dan Leadership

 Literasi media

 Manajemen

 Marketing

 Etika Profesi

b. Manajer Produksi:

 Berfikir kreatif dan Leadership

 Produksi program TV

 Produksi Film

 Public speaking

 Komunikasi visual
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c. Media Analis:

 Logika

 Teori komunikasi

 Metode penelitian

 Filsafat

 Kajian media

d. Media Enterpreneur:

 Berfikir kreatif dan Leadership

 Enterpreneurship

 Strategi promosi

 Media digital

 Etika Profesi

Prospek Kerja:

Program Studi Televisi dan Film Fakultas Ilmu Komunikasi

Universitas Padjadjaran, memiliki prosfek kerja sebagai berikut:

a. Manajer Program:

 Menjadi manajer (koordinator) pada sebuah program

televisi

 Menjadi manajer (koordinator) pada sebuah produksi

film

b. Manajer Produksi:

 Menjadi manajer (koordinator) pada sebuah proses

produksi program televisi
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 Menjadi manajer (koordinator) pada sebuah proses

produksi film

c. Media Analis:

 Menjadi seorang ahli dalam sebuah riset tentang

televisi atau film

 Menjadi konsultan pada sebuah riset tentang televisi

dan film

 Menjadi perancang sebuah riset tentang televisi dan

film

 Menjadi peneliti profesional untuk kajian bidang

televisi dan film

d. Media Enterpreneur:

 Menjadi konsultan ahli dalam kewirausahaan bidang

televisi dan film

 Menjadi  pelopor dalam menciptakan peluang usaha

bidang televisi dan film

 Entertainment Publisist

Daftar Mata Kuliah :

Semester I

NO Sandi Mata Kuliah SKS

1 UNK101004F Pancasila dan Pendidikan
Kewarganegaraan * 3

2 UNK101001F Agama * 2
3 UNK101002F Bahasa Indonesia * 2
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4 UNK101003F Bahasa Inggris * 2
5 K10AF1001 Pengantar Ilmu Komunikasi * 3
6 K10AF1005 Public Speaking * 3
7 K10AF1003 Dasar Penulisan Naskah * 3
8 K10AF1002 Pengantar TV dan Film * 3
9 K10AF1004 Logika * 3

Semester II

NO Sandi Mata Kuliah SKS
1 K10AF2004 Komunikasi Massa * 3
2 K10AF2007 Pengantar Manajemen * 3
3 K10AF2001 Dasar-dasar Akting * 3
4 K10AF2005 Komunikasi Visual * 3
5 K10AF2006 Literasi Media * 3
6 K10AF2008 Pengetahuan Kamera * 3
7 K10AF2002 Fotografi (praktek) * 3
8 K10AF2003 Kewirausahaan * 3

Semester III
NO Sandi Mata Kuliah SKS
1 K10AF1007 Manajemen Produksi * 3

2 K10AF1006 Bisnis dan Industri Media TV dan
Film * 3

3 K10AF1012 Teknik Presenting (praktek) * 3
4 K10AF1010 Tata Artistik dan Estetika * 3
5 K10AF1008 Media Digital * 3
6 K10AF1011 Teknik kamera TV (praktek) * 3
7 K10AF1009 Statistik * 3
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Semester V

Semester IV
NO Sandi Mata Kuliah SKS
1 K10AF2012 Penyutradaraan (praktek) * 3
2 K10AF2015 Teori Komunikasi * 3

3 K10AF2013 Perencanaan Program TV dan
Film * 3

4 K10AF2014 Teknik Kamera Film (praktek) * 3
5 K10AF2010 Media Relation * 3
6 K10AF2011 Penulisan Naskah Program TV * 3
7 K10AF2009 Editing Video (praktek) * 3

NO Sandi Mata Kuliah SKS
1 K10AF1017 Strategi Promosi Program TV * 3
2 K10AF1016 Produksi TV (praktek) * 4
3 K10AF1013 Desain Komunikasi Visual (praktek) * 3
4 K10AF1015 Penulisan Skenario * 3
5 K10AF1018 Teknologi TV dan Film * 3
6 K10AF1014 Metode Penelitian Kuantitatif * 3
7 UNK400 Kuliah kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) 3

SSemester VI

NO Sandi Mata Kuliah SKS
1 K10AF2018 Produksi Film (praktek) * 4
2 K10AF2019 Riset Media Praktis * 3
3 K10AF2020 Semiotika * 3
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Deskripsi Mata kuliah :

Pancasila dan Kewarganegaraan 3 (3-0)
Mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya selaku
warganegara yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju
masyarakat madani dan membantu mahasiswa selaku warga negara
agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia
serta kesadaran berbangsa, bernegara dalam menerapkan ilmunya
secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dengan kompetensi
menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional, dan dinamis,
berpandangan luas sebagai intelektual yang memiliki; Wawasan
kesadaran benegara, untuk bela negara dengan perilaku cinta tanah air;
Wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa demi ketahanan nasional;
Pola pikir, sikap, yang komperhensif  integratif pada seluruh aspek
kehidupan nasional.

4 K10AF2021 Strategi Promosi Film * 3
5 K10AF2017 Metode Penelitian Kualitatif * 3
6 K10AF2016 Event and sponsorship (praktek) * 3

SSemester VII
NO Sandi Mata Kuliah SKS
1 K10AF1019 Filsafat Komunikasi * 3
2 K10AF1020 Kapita Selekta TV dan Film * 3
3 K10AF1021 Job Training * 2
4 K10AF1022 Seminar 2

SSemester VII
NO Sandi Mata Kuliah SKS
8 UNK10810 Skripsi 6
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Agama 2 (2-0)
Mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan
kepribadian keagamaan yang beriman dan bertakwa, berilmu dan
berakhlak mulia serta menjadikan ajaran agama sebagai landasan
berfikir dan berperilaku dalam pengembangan profesi.

B. Indonesia 2 (2-0)
Pemakaian EYD dan tata bahasa; cara-cara pembuatan istilah dan
definisi; pemilihan kata/bentuk Kata dalam kalimat; pengungkapan ide
dalam kalimat efektif; kesalahan umum dalam kalimat.

B. Inggris 2 (2-0)
Reading and comprehension, menerjemahkan yang ditekankan pada
teks Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia; grammar; direct and
indirect speech; relative and interrogative pronounce; gerund.

Pengantar Ilmu Komunikasi 3 (3-0)
Memberikan wawasan terhadap konsep komunikasi, proses
komunikasi, model komunikasi, penerimaan dan penyampaian pesan
secara komprehensif, mulai dari komunikasi interpersonal sampai
dengan komunikasi massa.

Public Speaking 3 (3-0)
Mata kuliah ini membahas tentang fungsi dan bagaimana melakukan
Public Speaking yang baik, mulai dari perencanaan pesan untuk publik,
metode-metode Public Speaking yang digunakan, penggunaan
perangkat / alat bantu visual.

Dasar Penulisan Naskah 3 (2-1)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar teoritis dan praktis
langkah-langkah penulisan naskah untuk program televisi dan skenario
film.
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Pengantar TV dan Film 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberi pemahaman tentang pengetahuan dasar
televisi dan film; sejarah perkembangan televisi dan film, pengertian
dan istilah-istilah pertelevisian dan perfilman, dan berbagai klasifikasi,
genre, dan macam-macam program televisi dan film (fiksi dan non
fiksi).

Logika 3 (3-0)
Memberikan pengetahuan tentang pikir-memikir cara formal; deduksi,
induksi, argumen kumulatif dalam konteks rasionalitas stricto sensu,
identifikasi bentuk-bentuk pikiran yang valid; sebab-sebab kekeliruan
berpikir; identifikasi nama-nama kesalahan berpikir.

Komunikasi Massa 3 (3-0)
Menjelaskan karakteristik komunikasi massa; model-model komunikasi
massa; pengertian pers; radio televisi dan film; penerapan dalam aspek-
aspek kehidupan dan teori-teori kumunikasi massa.

Pengantar Manajemen 3 (3-0)
Pengertian manajemen,  pendekatan-pendekatan dalam manajemen,
teori-teori organisasi dan pendekatan manajemen, sejarah
perkembangan dan pertumbuhan manajemen dan fungsi-fungsi dalam
manajemen.

Dasar-dasar Akting 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan wawasan tentang sejarah dan
perkembangan seni peran; pengetahuan teoritis tentang seni peran
dari bentuk, jenis, ragam, dan fungsi seni peran dalam kaitannya
dengan dunia pertelevisian dan perfilman.

Komunikasi Visual 3 (3-0)
Menjelaskan pengertian komunikasi visual secara konseptual, meliputi:
pengertian, proses dan strategi komunikasivisual; komunikasi visual
grafik, bahan tiga dimensi, bahan mikro; serta fungsi komunikasi visual
dalam kaitannya dengan dunia pertelevisian dan perfilman
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Literasi Media 3 (3-0)
Membahas pengertian dan konsep dasar, kompetensi dan skills dalam
literasi media, model-model literasi media, penerapan literasi media
dalam proses belajar mengajar dan aktivitas kehidupan lainnya, dan
peran literasi media dalam industri media televisi dan film.

Pengetahuan Kamera 3 (2-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan teori dan praktik dasar
kamera: Sejarah, SOP, jobdesk, pengetahuan dasar teknik kamera;
macam-macam piranti kamera dan fungsinya, teknik pengambilan
gambar (type, level, angle, komposisi, size, serta movement).

Fotografi 3 (2-1)
Memberikan pengetahuan dan keterampilan mulai dari memahami
pengertian fotografi, sejarah singkat fotografi, anatomi dan psikologi
kamera, pencahayaan dan penyiaran, film, komposisi, depth of field;
filter dan penggunaannya, foto ilustrasi, foto model, foto still file, foto
periklanan, foto studio, program slide; foto digital, obat-obat foto
untuk cuci film dan proses cetak, proses cuci slide, teknik kamar gelap
lab. foto, karir dalam fotografi. Praktikum: melaksanakan pemotretan
dengan kamera foto, praktek proses cuci cetak film, proses cetak foto,
dan analisis karya foto.

Kewirausahaan 3 (3-0)
Mempelajari prinsip-prinsip dasar kewirausahaan, mengembangkan
kreativitas, mencari celah pasar dan prinsip-prinsip pemasaran.
Mengembangkan rasa percaya diri untuk menggali potensi diri sendiri.
Manajemen Produksi 3 (2-1)
Mata kuliah ini memberi pengetahuan teoritis dan praktis mengenai
produksi program televisi dan film; gagasan program, materi program,
hingga proses dan waktu penayangannya di Televisi maupun di layar
lebar, serta peluang sponsorship.

Bisnis dan Industri Media TV dan Film 3 (3-0)
Perkembangan pendekatan manajemen dalam industri media televisi
dan film dari sisi manajemen, pemasaran, keuangan, operasi, dan
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sumber daya manusia, dan penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam
industri televisi dan film yang menjadi fokus analisis dalam melihat
tingkat persaingan antar satu media dengan yang lainnya,
perkembangan regulasi dari satu era ke era lainnya dan dampak
terhadap industri media itu sendiri

Teknik Presenting 3 (2-1)
Membahas tentang pengertian dan tujuan presenting; hambatan
komunikasi; perencanaan, persiapan, pelatihan, dan penyajian
presenting yang baik; teknologi presentasi visual dan audio visual; serta
penampilan dan format presenting yang baik.
Tata Artistik dan Estetika 3 (2-1)
Mata kuliah ini memberi pengetahuan teoritis dan praktis tentang
penataan artistik dan estetika baik berupa setting (ruang, waktu, dan
peristiwa) maupun keselarasan tata rias dan tata busana berdasarkan
naskah program tv atau skenario.

Media Digital 3 (3-0)
Memberikan pengetahuan tentang perkembangan teknologi
komunikasi penyiaran TV dan Film,  termasuk pemahaman tentang
teknologi digital  yang akan berpengaruh terhadap kualitas program
tayang akan diproduksi dan disiarkan

Teknik Kamera TV 3 (2-1)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan teoritis dan praktis teknik-
teknik kamera TV meliputi SOP, jobdes, pengetahuan dasar teknik
kamera TV ; macam-macam piranti kamera dan fungsinya, teknik
pengambilan gambar (type, level, angle, komposisi, size, serta
movement).

Statistik 3 (3-0)
Pengajaran mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan
mengenai distributif statistik, batas statistik, penyajian data; distribusi
frekuensi; regresi linier sederhana dan berganda, analisis
korelasional/hubungan; analisis data kategorik, penggunaan data
statistik dalam proses penelitian
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Penyutradaraan 3 (2-1)
Menjelaskan secara teoritis dan praktis dasar-dasar penyutradaraan
film; mulai dari pengertian dan fungsi penyutradaraan bagi produksi
film, tugas dan wewenang, metode penyutradaraan, dan praktek
menyutradarai.

Teori Komunikasi 3 (3-0)
Menjelaskan pengertian teori komunikasi; teori dalam proses
penelitian, teori sistem; teori-teori tentang isyarat dan bahasa, wacana,
pembuatan pesan, penerima dan pemrosesan pesan, interaksi simbolis,
realitas sosial dan budaya; teori-teori pengalaman dan interpretasi;
teori-teori kritis; komunikasi dalam hubungan-hubungan; teori-teori
dalam komunikasi kelompok, komunikasi organisasi dan komunikasi
massa serta trend-trend baru dalam teori komunikasi.

Perencanaan Program TV dan Film 3 (3-0)
Pengetahuan dan pemahaman konsep dasar perecanaan dan
pengembangan program, model-model perencanaan dan
pengembangan program, tahapan perencanaan program, faktor-faktor
yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan program, dan evaluasi
perencanaan program dalam produksi televisi dan film.

Teknik Kamera Film 3 (2-1)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan teoritis dan praktis
teknik-teknik kamera film meliputi SOP, jobdes, pengetahuan dasar
teknik kamera film ; macam-macam piranti kamera dan fungsinya,
teknik pengambilan gambar (type, level, angle, komposisi, size, serta
movement).

Media Relations 3 (3-0)
Mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman tentang
pentingnya media relations dalam praktik Public Relations dalam
industri TV dan Film. Pembahasan mata kuliah ini dititikberatkan pada
konsep dan strategi media relations yang diperdalam dengan
pemahaman karakteristik media dan wartawan.
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Penulisan Naskah TV 3 (2-1)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan teoritis dan praktis penulisan
naskah TV yang berkualitas dan sesuai dengan budaya Indonesia

Editing Video 3 (2-1)
Mata kuliah memberikan pengetahuan teoritis dan praktis editing;
Tahapan editing, proses editing, penyambungan gambar dari sisi teknik
dan estetika video. Penguasaan secara teknis meliputi teknik capturing,
penyambungan gambar, transisi, efek-efek gambar, suara, dan lain-lain;
juga memberi pengetahuan teoritis dan praktis pembuatan animasi;
baik berupa animasi gambar maupun seni titling.

Strategi Promosi Program TV 3 (2-1)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan teoritis serta praktis tentang
strategi yang penting dalam mempromosikan program TV dalam
menjaring audien sesuai target sasaran. Mencakup pengetahuan
bentuk-bentuk promosi baik i promo on air dan off air, perencanaan
strategi dan taktik  promosi yang sesuai dengan target audiens, evaluasi
promosi program TV.

Produksi TV 3 (2-1)
Mengelola produksi siaran televisi, yang meliputi  materi pengertian TV
siaran, karakteristik TV siaran, pengenalan dan penggunaan peralatan
produksi siaran TV, pengenalan  dan penggunaan peralatan studio di
stasiun TV, pengelolaan acara siaran TV, teknik penyiaran di TV,
perencanaan dan pembuatan paket acara siaran TV, evaluasi program
siaran TV.

Desain Komunikasi Visual 3 (1-2)
Mata kuliah ini memberi pengetahuan praktis yang mengasah
keterampilan dalam komunikasi visual; desain promosi hasil produksi
film atau program tv; memahami makna dan simbol visual dalam
membuat produk grafis untuk keperluan promosihasil produksi film dan
program tv.
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Penulisan Skenario 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberi pengetahuan teoritis dan praktis keterampilan
dalam penulisan skenario film yang berkultur. Peranan skenario mulai
dari tahap pengembangan, produksi, hingga promosi film.

Teknologi TV dan Film 3 (3-0)
Membahas pengertian dan sejarah teknologi televisi dan film; hakikat
filsafat teknologi; perkembangan komunikasi manusia; jenis dan
aplikasi teknologi baru dalam media televisi dan film; difusi inovasi
teknologi komunikasi; serta bagaimana dampak positif dan negatif dari
teknologi televisi dan film disertai studi kasus yang nyata.

MPK Kuantitatif 3 (3-0)
Menjelaskan konsep dasar penelitian; unsur-unsur pokok penelitian
sosial; rencana penelitian; metode dan proses penelitian; pengukuran
variabel dan penyusunan skala; instrumen penelitian; populasi dan
sampel; teknik analisis data dan teknik penelitian usulan dan laporan
penelitian.

KKN 3 (0-3)
Menjelaskan arti, tujuan dan sasaran kuliah kerja nyata, pengetahuan
dan pendalaman kebijakan pemerintah pusat dan daerah, pengetahuan
dan keterampilan praktis beberapa aspek yang menunjang
pembangunan daerah baik fisik maupun nonfisik. Pemantapan metode
observasi, identifikasi, pemecahan masalah dan program kerja.
Pengenalan dan pembahasan wilayah kerja dan sistem pelaporan.
Produksi Film 3 (1-2)
Mata kuliah ini berupa praktek dalam pengelolaan produksi film, yang
meliputi tahapan pengembangan, riset, pra produksi, produksi, pasca
produksi, dan tahap promosi hasil produksi film.

Riset Media Praktis 3 (3-0)
Konsep-konsep dasar riset dalam media, kajian yang berkembang
dalam suatu riset media, dan perspektif yang dapat dipakai sebagai
dasar dalam melakukan suatu riset media; kemampuan menyusun
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perencanaan dalam suatu riset  baik waktu, tempat, biaya, personal
yang dibutuhkan dan penyusunan hasil suatu riset media.

Semiotika 3 (3-0)
Mata kuliah ini membahasmetode analisis untuk mengkaji tanda dalam
suatu konteks skenario, gambar, teks, dan adegan di film.

Strategi Promosi Film 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan teoritis serta praktis tentang
strategi yang penting dalam mempromosikan Film dalam menjaring
penonton sesuai dengan segmen dan target sasaran. Mencakup
pengetahuan bentuk-bentuk promosi baik  promo on air dan off air,
peran dan tugas publisis film,  perencanaan strategi dan taktik  promosi
yang sesuai dengan target audiens dan evaluasi promosi program  film.

MPK Kualitatif 3 (3-0)
Memberikan  pemahaman tentang prinsip, konsep dasar penelitian
sosial serta aplikasinya dalam penelitian komunikasi; pendekatan-
pendekatan penelitian; tradisi penelitian kuantitatif dan kualitatif; trend
penelitian komunikasi; konteks penelitian komunikasi.

Event and Sponsorship 3 (1-2)
Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk mengetahui proses
pengelolaan event management yang dilakukan sebagai bagian dari
program TV atau bagian dari kegiatan promosi program TV dan Film.
Proses pengelolaan tersebut dilihat dari proses riset, perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan/pengevaluasian.

Filsafat Komunikasi 3 (3-0)
Memberikan pengetahuan tentang pentingnya etika dan filsafat
komunikasi proses berpikir sebagai dasar komunikasi harmonis, ide dan
fakta dalam proses komunikasi, kontribusi komunikasi dalam sosialisasi,
etika dan filsafat komunikasi dalam negara berkembang.

Kapita Selekta TV dan Film 3 (3-0)
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Mata kuliah ini membahas tentang fenomena komunikasi dan
fenomena yang relevan dengan bidang televisi dan film, baik itu
tentang bentuk, konteks, setting, atau bahkan konsep baru dalam
komunikasi dengan tujuan mahasiswa dapat mengembangkan analisis
kritisnya dalam mengembangkan pemikirannya tentang dunia
komunikasi pada umumnya dan bidang televisi dan film pada
khususnya.

Job Training 2 (1-1)
Implementasi Teori dan sekaligus praktek di
instansi/lembaga/perusahaan baik pemerintah maupun swasta.

Seminar 2 (2-0)
Rancangan proposal penelitian dipersiapkan sebagai persiapan bagi
mahasiswa untuk melakukan usulan masalah penulisan skripsi akhir.
Diskusi kelompok dan komprehensif mengenai metodologi penelitian,
sampel, dan responden.

Skripsi 6 (0-6)
Merupakan tahapan terakhir yang ditempuh mahasiswa dalam
mengikuti perkuliahan dengan membuat karya ilmiah berupa penelitian
dari sebuah masalah atau fenomena yang dikemas dalam format
laporan ilmiah untuk dipertanggungjawabkan dalam sidang Skripsi.

Pengampu dan Dosen Program Studi

NAMA NIP
Dr. H. Dede Mulkan, M.Si 196509021989021001
Dr. H. Aceng Abdullah,M.Si 195911161987011001
Lilis Puspitasari, S.Sos., M.I.Kom. 197403232003122001
Jimi Narotama Mahameruaji, S.Sos.,
M.Si. 198004102010121002
Evi Rosfiantika, M.Si. 197605172008012013
Nyimas Dian Oktarita Asran, S.Sos. 198010102006042003
Drs. Prijana, M.Si. 196509051994031003
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C. PROGRAM PASCASARJANA

Visi dan Misi Program Studi Magister
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi merumuskan visi sebagai

berikut: “Menjadi penyelenggara Program Pendidikan Magister Ilmu

Komunikasi yang terkemuka dan kompetitif baik di tingkat lokal,

nasional maupun global”.

Merujuk pada visi program studi yang ditetapkan, maka dirumuskan

misi Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan Program Studi Magister Ilmu

Komunikasi dengan kurikulum yang fleksibel mengikuti

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan

komunikasi serta dinamika masyarakat.

2. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan handal serta

memiliki integritas tinggi dan unggul.

3. Mengembangkan penelitian dalam bidang ilmu komunikasi

dengan pendekatan multi perspektif yang berguna bagi

perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan masyarakat.

Menjalankan pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan

ilmu komunikasi sesuai kebutuhan.

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan dan Kompetensi Lulusan

Program Studi Magister

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi diselenggarakan untuk

menghasilkan lulusan yang:
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1. Memiliki kompetensi dalam bidang komunikasi serta teknologi

komunikasi dan informasi dan memahami dinamika

masyarakat.

2. Memiliki integritas tinggi dan mampu berkompetisi baik secara

lokal, nasional, maupun global.

3. Memiliki kompetensi untuk merencanakan dan melaksanakan

penelitian dalam bidang ilmu komunikasi dengan pendekatan

multi perspektif.

4. Memiliki kompetensi untuk merencanaan, melaksanaan dan

mengevaluasi kegiatan komunikasi dalam membantu

memecahkan masalah masyarakat.

Program Magíster Ilmu Komunikasi harus lulus minimal telah

menempuh minimal 43 SKS, yang terdiri dari 34 SKS matakuliah

wajib umum, 9 SKS matakuliah pilihan konsentrasi. Mahasiswa

yang dinyatakan lulus pada Program Magíster Ilmu Komunikasi

yang berasal dari S1 Non Komunikasi wajib mengikuti matrikulasi

untuk menyamakan cara berfikir dan pemahaman konsep-konsep

dasar ilmu komunikasi. Matrikulasi membahas berbagai materi

dasar komunikasi dengan 4 matakuliah matrikulasi, yaitu: Konsep

Dasar dan Taksonomi Komunikasi, Perkembangan Media dan

Perubahan Sosial, Komunikasi Kontekstual, dan Penulisan Karya

Ilmiah.
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Daftar Mata Kuliah

Semester 1 ( Satu )
No Sandi Mata Kuliah SKS
1. K20A1001 Filsafat Ilmu Komunikasi 3
2. K20A1005 Metodologi Penelitian I 3

3. K20A1003 Kajian dan Pengembangan Teori
Komunikasi

3

4. K20A1004 Komunikasi Strategis 3

5 K20A1005 Komunikasi dan Perilaku
Organisasi

3

6 K20A1006 Komunikasi Internasional dan
Multikulturisme

3

Semester 2 ( Dua)
No Sandi Mata Kuliah SKS
1. K20A2001 Metodologi Penelitian II 3

2. K20A2021 Teknologi Komunikasi dan
Informasi

3

3. Komunikasi Internasional 3
Semester 3 ( Tiga )

No Sandi Mata Kuliah SKS
1. UNK20002 Seminar Usulan Penelitian 1

Semester 4 ( Empat )
No Sandi Mata Kuliah SKS
1. UNK20003 Tesis 6

Deskripsi Mata Kuliah

Filsafat Ilmu Komunikasi 2 SKS
Ilmu (sains) sebagai pengetahuan yang dipandu secara normatif (dari
Tuhan Yang Maha Esa, Allah subhanahuwataala).Pencarian atau
pengusaan ilmu (the quest for knowledge).Manusia yang
berkemampuan untuk mengetahui, nalar, dan hasil nalar.Sejarah
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perkembangan filsafat dan ilmu.Dunia rasio dan rasa; ikhtiar versus
takdir.Sains empiris; anatomi sains.Penalaran deduktif dan
induktif.Hubungan diantara filsafat, sains, dan metodologi (metode dan
teknik).Persamaan dan perbedaan antara ilmu-ilmu alamiah dengan
ilmu-ilmu sosial-kemanusiaan.Perintisan ilmu (sains) berdasarkan
agama. Pokok-pokok bahasan yang sama yang dikembangkan dari
silabus ringkas di atas dibahas oleh tim pengajar bersama mahasiswa
dalam beberapa kelompok/kelas paralel.

Kajian dan Pengembangan Teori Komunikasi 3 SKS
Penelaahan teori-teori dasar komunikasi dan informasi, perkembangan
serta arah teori ke masa depan. Pembahasan pendekatan interdisiplin;
penelusuran aneka ragam sumber komunikasi yang kemudian
berkembang menjadi himpunan teori yang terpadu.Penelaahan faktor-
faktor yang mempengaruhi perkembangan teori komunikasi dan
informasi, teknologi, perkembangan masyarakat dan dunia serta pasar
kerja.

Metodologi Penelitian I 3 SKS
Dalam mata kuliah ini akan dibahas dasar-dasar epistemologis metode
penelitian kuantitatif, perbedaannya dengan dasar-dasar epistemologis
metode peneltian kualitatif. Juga akan ditelaah berbagai teknik
penelitian kualitatif yang lazim digunakan. Mahasiswa akan dilibatkan
untuk melakukan praktek lapangan dengan menggunakan teknik-teknik
penelitian kuantitatif tersebut dan mendiskusikan hasilnya di kelas.
Kuliah meliputi juga telaahan atas contoh-contoh hasil penelitian
kuantitatif yang telah dipublikasikan.

Komunikasi Strategis 3 SKS
Konsep dasar perencanaan komponen-komponen perencanaan,
karakteristik perencanaan komunikasi, teori-teori perencanaan
komunikasi, teori-teori perubahan sosial, networking planning,
perencanaan komunikasi tingkat strategik, taktik, dan teknik
perencanaan program komunikasi, model-model perencanaan
program.
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Komunikasi dan Perilaku Organisasi 3 SKS
Pengajaran mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan
dan keterampilan kepada mahasiswa untuk memahami komunikasi
dalam konteks organisasi, yang meliputi konsep dasar dan teori
organisasi, efektivitas komunikasi organisasi, proses komunikasi
organisasi, dan faktor-faktor pengaruhnya. Selain itu memberikan
pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa dalam menganalisis
hubungan interpersonal dan kelompok dalam komunikasi organisasi,
peranan sumber daya manusia dan strategi pengembangan komunikasi
organisasi serta penerapannya dalam organisasi bisnis, pemerintahan
atau sosial kemasyarakatan.

Komunikasi Internasional dan Multikulturisme 3 SKS
Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian komunikasi lintas
budaya, komunikasi etnik, perspektif komunikasi lintas budaya dulu
kini, dan yang akan datang, model-model komunikasi lintas budaya.

Metodologi Penelitian II 3 SKS
Dalam mata kuliah ini akan dibahas dasar-dasar epistemologis metode
penelitian kualitatif, perbedaannya dengan dasar-dasar epistemologis
metode peneltian kuantitatif. Juga akan ditelaah berbagai teknik
penelitian kualitatif yang lazim digunakan seperti: wawancara
mendalam, pengamatan berperanserta, dan analisis dokumen. Kuliah
ini meliputi juga pembahasan atas analisis wacana dan analisis bingkai
(framing analysis). Mahasiswa akan dilibatkan untuk melakukan
praktek lapangan dengan menggunakan teknik-teknik penelitian
kualitatif tersebut dan mendiskusikan hasilnya di kelas. Kuliah meliputi
juga telaahan atas contoh-contoh hasil penelitian kualitatif yang telah
dipublikasikan.

Seminar Usulan Penelitian 1 SKS
Mahasiswa membuat karya usulan penelitian ilmiah lengkap, termasuk
di dalamnya ada instrumen penelitian, khusus dibatasi pada bidang
informasi dan perpustakaan, termasuk berbagai aspek yang
menyertainya. Disajikan dalam bentuk seminar terstruktur dan terbuka



|Pengelolaan Program Studi|

| Unive rs i tas  Padjad ja ran / Fakul tas I lmu Komunikasi
2015/2016|

200

untuk ditonton oleh pihak lain, diuji oleh sedikitnya tiga orang penguji
yang ditunjuk secara sah.

Tesis 6 SKS
Setiap mahasiswa diwajibkan menyusun atau membuat karya ilmiah
dengan berprinsip kepada aturan dan kaidah keilmuan.Dalam
pelaksanaannya setiap mahasiswa dibimbing Tim Komisi Pembimbing
sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: satu orang pembimbing utama dan satu
orang pembimbing pendamping. Setiap mahasiswa diwajibkan
mempertahankan karya akhir ini di hadapan tim penguji sidang Tesis
yang sedikitnya terdiri atas lima orang penguji.

Konsentrasi Komunikasi Dan Media
Daftar Mata Kuliah Konsentrasi Komunikasi Dan Media
Semester 2 (Dua)

No Sandi Mata Kuliah SKS
1. K20A1008 Komunikasi dan Perubahan Sosial 3
2. K20A1007 Media dan Politik 3
3. K20A1011 Manajemen Media 3

Deskripsi Mata Kuliah

Media dan Politik 3 SKS
Pengajaran mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan
mengenai pengertian dan model komunikasi politik; perkembangan
pemikiran komunikasi politik; komunikator politik; bahasa politik;
semiotik dan pragmatik; identifikasi dan karakteristik persuasif politik;
media dan saluran politik, efek komunikasi politik; opini politik;
sosialisasi partisipasi; perubahan politik; metode penelitian komunikasi
politik.

Manajemen Media 3 SKS
Mata Kuliah ini membahas tentang pengertian dan perkembangan
kajian manajemen media sebagai industri, berbagai pendekatan
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manajemen media, aspek bisnis, promosi,HRD, program, teknologi
dan regulasi, media publik, isue-isue kontemporer yang penting
dalam lingkup media konvensional, lokal, nasional dan global.

KONSENTRASI KOMUNIKASI BISNIS
Daftar Mata Kuliah Konsentrasi Komunikasi Bisnis
Semester 2 (Dua)

No Sandi Mata Kuliah SKS
1. K20A1011 Strategi Persuasi dan Negosiasi 3

2. K20A1012
Psikologi Industri dan
Kewirausahaan

3

Deskripsi Mata Kuliah

Strategi Persuasi dan Negosiasi 3 SKS
Mata kuliah ini ditujukan agar mahasiswa mampu memahami dan
menganalisis berbagai kegiatan komunikasi dalam lingkup bisnis.
Pengajaran mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami
berbagai konsep, Teori, ruang lingkup  dan  implementasi  segala
bentuk komunikasi bisnis  dalam  perusahaan,    dan mampu
menjelaskan Konsep dasar, teori dan  ruang lingkup komunikasi bisnis,
fungsi komunikasi komunikasi bisnis, dinamika  media dan teknologi
dalam komunikasi bisnis, proses  komunikasi bisnis. jenis-jenis
komunikasi bisnis,  jenis dan karakteristik stakeholders dalam
komunikasi bsisnis, teknik lobi dan negosiasi dalam komunikasi bisnis,
pembicaran bisnis,  dan penulisan bisnis.

Komunikasi Perusahaan 3 SKS
Mempelajari tentang konsep manajemen komunikasi bisnis.Ruang
lingkup manajemen komunikasi bisnis, pentingnya aspek manajemen
dalam melakukan komunikasi bisnis dan pengetahuan dasar tentang
perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan evaluasi komunikasi
bisnis serta teknik komunikasi bisnis.
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Psikologi Industri dan Kewirausahaan 3 SKS
Membahas konsep dasar tentang psikologi industri dan kewirausahaan;
ruang lingkuppsikologi industri dan kewirausahaan; membahas perilaku
manusia dalam perannyasebagai tenaga kerja dan sebagai konsumen
baik secara perorangan maupun secarakelompok agar dapat diterapkan
dalam industri dan organisasi untuk kepentingan dan kemanfaatannya;
etika psikologi industri dan kewirausahaan.

Konsentrasi Hubungan Masyarakat
Daftar Mata Kuliah Konsentrasi Hubungan Masyarakat
Semester 2 ( Dua)

No Sandi Mata Kuliah SKS
1. K20A1011 Manajemen dan Strategi PR 3

2. K20A1012 Tanggung Jawab Sosial
Perusahaandan Etika Organisasi

3

3. K10B222 Strategi Pemasaran Hubungan
Masyarakat

3

Deskripsi Mata Kuliah

Manajemen dan Strategi Hubungan Masyarakat 3 SKS
Mata kuliah ini membahas pengertian strategi dan taktis manajemen
Public Relations(PR); PR sebagai sub sistem organisasional; struktur
orisinal dan kontemporer PR; PR dan pertanggungjawaban publik
profesionalisme dalam PR; prinsip-prinsip manajemen PR; penetapan
dan pemilihan tujuan dan target PR; angaran dan pembuatan
keputusan; pengelolaan program-program PR.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Etika Industri 3 SKS
Mata kuliah ini ditujukan agar mahasiswa mampu memahami dan
menganalisis secara mendalam tentang eksistensi perusahaan dan
lingkungan; teori-teori dan konsep tanggung jawab sosial perusahaan
atau Corporate Social Responsibility (CSR); maksimalisasi nilai-nilai
stakeholders; investasi tanggung jawab sosial; keunggulan daya saing;
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strategi CSR; performa CSR; transparansi dan akuntabilitas perusahaan;
dinamika sistem global dan etika bisnis.

Manajemen Hubungan Industrial 3 SKS
Mata kuliah ini membahas pengertian Manajemen Hubungan
Industrial; peranan dan perlembagaan serikat pekerja; peranan kerja;
peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama; peranan dan
fungsi lembaga kerjasama bipartite; asosiasi pengusaha dan lembaga
tripatie; upah dan jaminan sosial; keselamatan dan kesehatan kerja;
penyelesaian perselisihan; hukum ketenagakerjaan; organisasi
ketanagakerjaan internasional; studi kasus.

Konsentrasi Informasi Dan Perpustakaan
Daftar Mata Kuliah Konsentrasi Informasi Dan Perpustakaan
Semester 2 ( Dua)

No Sandi Mata Kuliah SKS
1. K20A2018 Manajemen Sistem Dokumentasi 3

2. K20A1012 Manajemen Pengetahuan dan
Informasi

3

3. K20A1013 Manajemen Pemasaran  dan
Layanan Informasi

3

Deskripsi Mata Kuliah

Manajemen Sistem Dokumentasi 3 SKS
Prinsip-prinsip dokumen dan dokumentasi, bentuk dan sumber
informasi, penentuan dokumentasi sebagai bukti pendukung, sistem
pengelolaan dokumentasi, metode penyimpanan dokumen dan arsip,
profil pengguna dokumen, metode pemilihan dokumen berdasarkan
profil dan kebutuhan pengguna.

Manajemen Pengetahuan dan Informasi 3 SKS
Perumusan dan analisis berbagai sistem manajemen modern dalam
sistem perpustakaan, dokumentasi, pusat informasi, khususnya dalam
aspek pengorganisasian, staffing, pengarahan, kepemimpinan,
penganggaran, dan pengawasan, konsep manajemen terpadu dan
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manajemen pengetahuan untuk sistem perpustakaan dan lembaga
informasi, simulasi aplikasi manajemen dalam beragam sistem
perpustakaan dan lembaga informasi.

Manajemen Pemasaran dan Layanan Informasi 3 SKS
Teori dan teknik marketing dalam penyediaan jasa informasi untuk
berbagai lembaga informasi seperti antara lain perpustakaan,
dokumentasi, departemen kearsipan, pusat informasi, perencanaan,
evaluasi pasar, penelitian pasar dan rancang bangun produk.

Konsentrasi Komunikasi Kesehatan
Daftar Mata Kuliah Konsentrasikomunikasi Kesehatan
Semester 2 ( Dua )

No Sandi Mata Kuliah SKS
1. K20A1011 Promosi Kesehatan 3
2. K20A1012 Budaya & Komunikasi Kesehatan 3
3. K20A1013 Komunikasi Terapeutik 3

Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Informasi
Daftar Mata Kuliah Konsentrasimanajemen Sumber Daya Informasi
Semester 2 ( Dua )

No Sandi Mata Kuliah SKS
1. K1A202 Eksplorasi Sumberdaya Informasi 3
2. K1A203 Manajemen Bisnis Informasi 3
3. K1A204 Perilaku Informasi 3

Konsentrasi Komunikasi Pemasaran
Daftar Mata Kuliah Konsentrasikomunikasi Pemasaran
Semester 2 ( Dua )

No Sandi Mata Kuliah SKS
1. K20A2009 Komunikasi Pemasaran Terpadu 3
2. K20A2010 Strategi Komunikasi Pemasaran 3
3. K20A2011 Perilaku Konsumen 3
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Deskripsi Mata Kuliah

K20A2009 Komunikasi Pemasaran Terpadu 3 SKS
Strategi Pemrosesan informasi pembeli, faktor-faktor yang
mempengaruhi keputusan pembelian beserta proses pengambilan
keputusan konsumen serta bagaimana perusahaan
mengkomunikasikan berbagai penawaran kepada konsumen, masalah-
masalah intraorganisasional, penelitian pasar, masalah lingkungan;
tujuan promosional dan positioning, strategi komunikasi pemasaran,
promotional tool seperti periklanan, sales promotion, personal selling
dan evaluasi program promosi.

Konsentrasi Komunikasi Lingkungan

Daftar Mata Kuliah Konsentrasikomunikasi Lingkungan
Semester 2 ( Dua )

No Sandi Mata Kuliah SKS

1. K20A2012 Komunikasi Lingkungan dan
Perubahan Sosial

3

2. K20A2013 Komunikasi Mitigasi Bencana 3

3. K20A2014 Advokasi Publik dan Gerakan
Sosial Lingkungan

3

Pengampu dan Dosen Program Studi

NAMA NIP
Dr. Drs. H. Rohanda, M.Si 195711201985031001
Dr. Hj. Ninis Agustini Damayani, M.Lib 195708221984052001
Dr. Dra. Hj. Tine Silvana Rachmawati,
M.Si. 195808281985032002
Dra. Wina Erwina, MA. 196702061993022001
Drs. Agus Rusmana, M.A. 195712261983032002
Dr. Drs. H. Edwin Rizal, M.Si 196801081992031002
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Dr. Suwandi Sumartias, M.Si 196207141988031019
Dr. Drs. Agus Rahmat, M.Pd. 196708281992031001
Dr. Iriana Bakti, M.Si. 196210281989021001
Dr. Evie Ariadne Shinta Dewi, M.Pd 196704012002122001
Dr. Hj. Hanny Hafiar, S.Sos., M.Si 197508282003122002
Dr. Herlina Agustin, S.Sos., MT 196805191994032000
Dr. Uud Wahyudin, S.Sos., M.Si. 196909241997021002
Dr. Diah Fatma Sjoraida, M.Si. 197107062006042001

Daftar Pengajar Program Magister

NAMA NIP
Dr. Hj. Jenny Ratna Suminar, M.Si. 196301281988032002
Centurion Chandratama Priyatna, SS.,

M.Si., Ph.D 197609292006041003
Dr.Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., SH.,
M.Si. 196802051994031002
Dr. Dra. Hj. Purwanti Hadisiwi, M.Ext.Ed. 195808241986032001
Dr. Dra. Hj. Tine Silvana Rachmawati,
M.Si. 195808281985032002
Dr. Dra. Rd. Funny Mustikasari Elita,
M.Si. 196712121993032003
Dr. Drs. H. Edwin Rizal, M.Si. 196801081992031002
Dr. Drs. Agus Rahmat, M.Pd. 196708281992031001
Dr. Drs. Atang Sjamsudin,
Dr. Drs. Atwar Bajari, M.Si. 196503271990011001
Dr. Evi Novianti M.Si 197011032003122000
Dr. H.Dede Mulkan M.Si. 196509021989021001
Dr. Hj. Ninis Agustini Damayani, M.Lib. 195708221983032008
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Dr. Hj. Nuryah Asri Sjafirah, S.Sos., M.Si. 197508252005012010
Dr. Hj. Siti Karlinah, M.Si. 195502271980122001
Dr.Asep Suryana M.Si. 196311011989031002
Dr.Dadang Sugiana M.Si. 196107131990011001
Dr.Eni Maryani M.Si. 196606241992032003
Dr. Evie Ariadne Shinta Dewi, M.Pd. 196704012002122001
Dr. Pawit M. Yusup, MS. 195708081985031001
Dr. Susanne Dida, MM. 196004251987012001
Dr. Suwandi Sumartias, M.Si. 196207141988031019
Dr. Hj. Lukiati Komala Erdinaya, M.Si. 195405081986092001
Dr. Feliza Zubair, M.Si. 196007201986032002
Dra.Siti Chaerani Djen Amar M.A., Ph.D.
Dr. Susie Perbawasari, M.Si. 196102201994032001
Dr. H. Rohanda, M.Si. 195711201985031001
Dr. Aceng Abdullah, M.Si. 195911161987011001
Dr. Anter Venus, MA 196806021994031002
Dr.Hanny Hafiar S.Sos., M.Si. 197508282003122002
Dr.Herlina Agustin S.Sos., MT. 196805191994032001
Dr.Iriana Bakti M.Si. 196210281989021001
Prof. Dr. H.Engkus Kuswarno MS. 196311171988101001
Prof. Dr. H.Soeganda Priyatna M.M.
Prof. Dr. H.Soleh Soemirat M.S.
Prof. Dr. Hj.Mien Hidayat M.S.
Prof. Dr. Hj.Nina Winangsih MS.
Prof. Dr. Ir. H.Mahfud Arifin MS. 195411151984031002
Prof. Dr. med.Tri Hanggono Achmad dr. 196209221989021001
Prof. H.Deddy Mulyana MA., Ph.D. 195801281982031002
Dr. Uud Wahyudin S.Sos., M.Si. 196909241997021002
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Dr. Yanti Setianti S.Sos., M.Si. 197805202002122003

PROGRAM DOKTOR ILMU KOMUNIKASI

Visi dan Misi Program Studi

Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi merumuskan visi sebagai

berikut “Menjadi penyelenggara program pendidikan doctor ilmu

komunikasi yang terkemuka dan kompeten (center of excellence) di

tingkat nasional, dan internasional pada tahun 2025”.

Misi Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan Ilmu Komunikasi tingkat doktoral

yang mampu mengembangkan keilmuan komunikasi serta

memenuhi tuntutan masyarakat pengguna (stakeholders).

2. Menyelenggarakan riset dan pengabdian kepada masyarakat guna

menopang pendidikan/pengajaran dan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi bagi komunitas akademik, pemerintah,

industri dan masyarakat pada umumnya.

3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga pendidikan tinggi tingkat

doktor yang profesional dan akuntabel dengan menerapkan prinsip

penjaminan mutu (quality assurance) serta sistem manajemen

organisasi program studi yang profesional, transparan dan

akuntabel.
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4. Menghasilkan insan akademik jenjang doktor yang menjunjung

tinggi etika komunikasi serta keluhuran budaya lokal dan budaya

nasional dalam keragaman budaya dunia.

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor

1. Tersusunnya kurikulum berbasis kompetensi yang mampu

mengembangkan keilmuan komunikasi dan serta

memenuhi tuntutan kompetensi dari pengguna lulusan

bidang komunikasi.

2. Tersusunnya sistem dan model pembelajaran sesuai

kebutuhan kurikulum berbasis kompetensi pada Prodi

Doktor Ilmu Komunikasi

3. Dimilikinya sarana prasarana sumberdaya pendukung

pelaksanaan pembelajaran untuk didayagunakan sesuai

kebutuhan kurikulum berbasis kompetensi pada Prodi

Doktor Ilmu Komunikasi

4. Tersusunnya sistem penjaminan mutu sebagai parameter

dalam mengukur keberhasilan proses dan hasil

pembelajaran sesuai kurikulum berbasis kompetensi pada

Prodi Doktor Ilmu Komunikasi

5. Menyelenggarakan kegiatan riset dan pengabdian kepada

masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat melalui

pendekatan ilmu dan keterampilan komunikasi demi

menciptakan masyarakat komunikatif untuk
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mengembangkan ilmukomunikasi serta memberikan

kontribusi pada kemajuan IPTEKS.

6. Terlaksananya tata kelola manajemen pendidikan dengan

menerapkan prinsip penjaminanmutu (Quality Assurance)

7. Terselenggaranya sistem manajemen organisasi fakultas,

jurusan dan program studi yang profesional, transparan

dan akuntabel untuk menciptakan hubungan kelembagaan

yang efektif dan efisien.

8. Terwujudnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya

lokal sebagai sumber keunggulan kompetitif insan

akademik Doktor Ilmu Komunikasi Fikom Unpad

9. Terwujudnya reputasi prodi doktor sebagai pusat

pengembangan kajian komunikasi dan berbasis budaya

lokal

Program Doktor Ilmu Komunikasi harus lulus minimal telah menempuh

minimal 58 SKS. Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada Program Doktor

Ilmu Komunikasi namun tidak sebidang di program sarjana dan

magister wajib mengikuti matrikulasi untuk menyamakan cara berfikir

dan pemahaman konsep-konsep dasar ilmu komunikasi. Matrikulasi

membahas berbagai materi dasar komunikasi dengan 2 matakuliah

matrikulasi, yaitu: Komunikasi Massa dan Komunikasi Antarpribadi.
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Daftar Mata Kuliah Wajib Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi
Semester 1 ( Satu )

No Sandi Mata Kuliah SKS
1. UNK301001 Filsafat Ilmu 3
2. 3001K1004 Komunikasi Politik 3
3. 3001K1003 Komunikasi Trans Budaya 3

4. 3001K1001 Landasan Ilmiah dan Perspektif
Komunikasi

3

5. 3001K1002 Teori Komunikasi dan Perubahan
Sosial

3

Semester 2 ( Dua)
No Sandi Mata Kuliah SKS

1. 3001K1008 Seminar Isu-isu Komunikasi dan
Budaya

3

2. 3001K1007 Seminar Kajian Media 3

3. 3001K1006 Seminar Metode Penelitian
Kualitatif

3

4. 3001K1005 Seminar Metode Penelitian
Kuantitatif

3

Semester 3 ( Tiga )
No Sandi Mata Kuliah SKS
1. UNX20.008 Seminar Usulan Penelitian 1

Semester 4 ( Empat )
No Sandi Mata Kuliah SKS
1. UNX30401 Disertasi 30

Deskripsi Mata Kuliah

Komunikasi Politik 3 SKS
Perkuliahan Komunikasi Politik membahas mengenai proses dan
kegiatan-kegiatan membentuk sikap dan prilaku politik yang
terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan simbol-
simbol yang berarti. Dalam mata kuliah Komunikasi Politik dikaji konsep
dan lingkup komunikasi politik,perkembangan pemikiran komunikasi



|Pengelolaan Program Studi|

| Unive rs i tas  Padjad ja ran / Fakul tas I lmu Komunikasi
2015/2016|

212

politik, bahasa politik, media dan saluran politik, berbagai bentuk
kegiatan komunikasi politik, efek komunikasi politik yang meliputi:
sosialisasi politik, partisipasi politik, opini publik, komunikasi politik
internasional.

Komunikasi Trans Budaya 3 SKS
Pengertian dan konteks komunikasi transbudaya, kaitan komunikasi
transbudayadengan konteks komunikasi lainnya, justifikasi studi
komunikasi transbudaya,faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi
dan kecermatan dalam komunikasitransbudaya, berbagai isu
komunikasi dan budaya dalam komunikasi transbudaya

Teori Komunikasi dan Perubahan Sosial 3 SKS
Peradigma dan Perspektif dalam Ilmu Sosial, Tradisi di dalam teori-teori
ilmu komunikasi,Teori-teori dalam perspektif positivis , Teori-teori
dalam perspektif konstruktivis, Teori-teori dalam perspektif kritis,
Perkembangan teorikontemporen dalam perubahan sosial

Seminar Isu-isu Komunikasi dan Budaya 3 SKS
Isu-isu komunikasi dengan pendekatan beragam perspektif
filosofis,ataupendekatankeilmuan, dan praktek di lapangan dalam
berbagai konteks baik dalam negara,masyarakat, kelompok, organisasi
maupun hubungan antar pribadi

Seminar Kajian Media 3 SKS
Perspektif mengenai media (marxist & pluralis/liberal), media dan
gender, media andcultural studies, literasi media, studi dan efek
khalayak media, organisasi media dalam konteks industri media, teori-
teori media baru, pendekatan ekonomi politik pada mediaserta
kebijakan komunikasi dan media.

Seminar Metode Penelitian Kualitatif 3 SKS
Materi kuliah Metode Penelitian Kualitatif meliputi; kerangka dasar
perbedaan penelitian kualitatif dibandingkan penelitian kuantitatif
menurut paradigamnya, mengembangkan pertanyaan penelitian
(research question), maksud dantujuan penelitian, sudut pandang
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teoritis dalam penelitian kualitatif, disain penelitian kualitatif
mengembangkan konsep-konsep, model atau teori komunikasi sebagai
hasil penelitian melalui metode kualitatif Seminar Metode Penelitian
Kuantitatif Seminar Usulan Penelitian Disertasi.

Pengampu dan Dosen Program Doktor

Dr., Dra. Siti Karlinah Abdurachman,
M.Si 195502271980122001
Prof. Dr. H. Engkus Kuswarno, MS. 196311171988101001
Dr. Eni Maryani, M.Si. 196606241992032003
Dr. Drs. Atwar Bajari, M.Si. 196503271990011001
Prof. H. Deddy Mulyana, MA., Ph.D. 195801281982031002
Dr. Drs. Anter Venus, MA 196806021994031002
Dr. Susanne Dida, MM 196004251987012001
Dr. Hj. Nuryah Asri Sjafirah, S.Sos., M.Si 197508252005012010
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BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Proses Pembelajaran (Pengisian KRS, DHMD, Tata Tertib Ujian dan

Sidang)

Kurikulum di perguruan tinggi merupakan perencanaan yang

memuat aturan tentang capaian hasil pembelajaran atau kompetensi

(learning outcomes), isi, dan bahan mata kuliah serta metode yang

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk

mencapai tujuan program pendidikan tinggi. Kurikulum di perguruan

tinggi telah diatur sedemikian rupa dalam Kepmendiknas No

232/U/2000, dipertegas oleh Kepmendiknas No 045/U/2002.

Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 045/U/2002 mengatur kurikulum

perguruan tinggi yang berdasarkan pada kompetensi. Pilar yang

dibangun adalah kompetensi utama yang mencirikan lulusan sebuah

program studi, kompetensi yang ditetapkan oleh kalangan perguruan

tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan.  Kurikulum berbasis

kompetensi itu akan fokus pada pembentukan mahasiswa dan lulusan

yang kompeten di bidang masing-masing.

Secara umum, tujuan pengembangan kurikulum dalam konteks

berbasis kompetensi dapat dideskripsikan antara lain sebagai berikut:

1) Merealisasikan visi dan misi PT yang bersangkutan secara

komprehensif dan berkelanjutan.
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2) Mendukung prakarsa pemerintah dalam meningkatkan kesempatan

memperoleh pendidikan tinggi bagi masyarakat .

3) Merangsang terpolanya perubahan sikap dan persepsi mahasiswa

(sebagai tenaga terampil) tentang tangungjawab, kemitraan,

toleransi, dan kekuatan multikultural masyarakat dalam

pembangunan.

4) Memberikan peluang yang optimal kepada mahasiswa untuk

memilih kualifikasi yang terbaik bagi dirinya dan pemenuhan

kebutuhan kualifikasi ketenagaan yang sesuai dengan pangsa pasar

di masyarakat.

5) Menjawab tantangan dinamika kebutuhan kualifikasi dalam bidang

tertentu.

6) Memperkuat dasar keilmuan lulusan, sehingga lebih berdaya dalam

berkompetisi di pangsa pasar.

Model KBK ini diharapkan dapat menghasilkan:

1) Pengelolaan kurikulum yang dapat membantu mahasiswa

mengembangkan potensi diri secara optimal dan sesuai dengan

tuntutan pangsa pasar.

2) Peningkatan kualitas lulusan sesuai dengan kompetensi yang

diharapkan sehingga sesuai dengan kebutuhan riil di masyarakat.

3) Pencapaian kompetensi dengan berorientasi pada mastery learning

yang berbasis pada penilaian otentik dan proses.

4) Sikap otonomi pengelolaan pembelajaran dengan meningkatkan

peranan program studi serta staf dosen dalam mengembangkan

berbagai inovasi pembelajaran demi peningkatan kualitas lulusan.
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Penguasaan berbagai metode pembelajaran dapat memperkuat

proses pembelajaran  mahasiswa. Selanjutnya, penguasaan ini dapat

mempengaruhi rancangan kurikulum, metode pembelajaran, prosedur

penilaian, dan teknologi pembelajaran yang digunakan. Pengaruh

metode pembelajaran tersebut akan nampak pada rincian rancangan

kurikulum, yaitu pada rancangan silabus untuk menjamin perolehan

hasil pembelajaran (learning outcomes) dari setiap mata kuliah.

Dengan paradigma Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), SKS

terkait dengan kompetensi yang harus dicapai. Pengertian sks tetap

berkaitan dengan waktu, hanya perkiraan besarnya SKS sebuah mata

kuliah atau suatu pengalaman belajar yang direncanakan, dilakukan

dengan menganalisis secara simultan beberapa variabel, yaitu:

1) tingkat kemampuan/kompetensi yang ingin dicapai;

2) tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari ;

3) cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan;

4) posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran dilakukan;

5) perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester .

Dengan demikian, dalam KBK yang lebih menitikberatkan

kemampuan/kompetensi mahasiswanya, secara prinsip pengertian SKS

harus dipahami sebagai: waktu yangdibutuhkan oleh mahasiswa

untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melaluisuatu bentuk

pembelajaran dan bahan kajian tertentu.

Beberapa pengertian dasar yang digunakan dalam sistem kredit

semester dijelaskan berikut ini:
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1. Semester

Semester merupakan satuan waktu terkecil yang digunakan untuk

menyatakan lamanya proses kegiatan belajar-mengajar suatu

program dalam suatu jenjang pendidikan. Penyelenggaraan

program pendidikan suatu jenjang lengkap dari awal sampai akhir

akan dibagi ke dalam kegiatan semesteran, sehingga tiap awal

semester mahasiswa harus merencanakan dan memutuskan

tentang kegiatan belajar apa yang akan ditempuhnya pada

semester tersebut.

Satu semester setara dengan kegiatan belajar sekitar 16 (enam

belas) minggu kerja, dan diakhiri oleh ujian akhir semester.

Satu tahun akademik terdiri dari dua semester reguler yaitu

Semester Ganjil dan Semester Genap. Sesudah selesai kegiatan

Semester Genap (selama Juli dan Agustus) dapat diselenggarakan

kegiatan semester non-reguler (Semester Alih Tahun, SAT). SAT ini

dimaksudkan untuk:

1) Memberikan kesempatan bagi mereka yang memenuhi syarat

untuk mempercepat masa studinya;

2) Memberikan peluang untuk perbaikan nilai mata kuliah yang

kurang baik pada semester sebelumnya;

3) Mengoptimalkan waktu dan sarana serta prasarana akademik

yang ada.

Pelaksanaan SAT ini diatur tersendiri melalui Keputusan Rektor.
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2. Satuan Kredit Semester

Kredit semester (satuannya disebut satuan kredit semester,

disingkat dengan SKS) adalah satuan yang digunakan untuk

menyatakan:

1) besarnya beban studi mahasiswa;

2) besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar

mahasiswa;

3) besarnya usaha yang diperlukan mahasiswa untuk

menyelesaikan suatu program, baik program semesteran

maupun program lengkap;

4) besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga

pengajar.

3. Beban Studi Kumulatif

Beban studi semesteran adalah jumlah SKS yang ditempuh

mahasiswa pada suatu semester tertentu. Sedangkan Beban Studi

Kumulatif adalah jumlah SKS minimal yang harus ditempuh

mahasiswa agar dapat dinyatakan telah menyelesaikan suatu

program studi tertentu.

Waktu studi kumulatif adalah batas waktu maksimal yang harus

ditempuh mahasiswa dalam menyelesaikan studinya di suatu

program pendidikan.  Besarnya beban studi kumulatif dan waktu

studi kumulatif maksimal bagi tiap program berbeda yaitu:

1. Program Diploma III, minimum 110 SKS dan maksimum 120 SKS

2. Program Sarjana, minimum 144 SKS dan maksimum 160 SKS
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3. Program Magister, beban studi kumulatif ditetapkan oleh

Program Studi masing-masing dengan jumlah 36 - 45 SKS,

sudah termasuk 1 SKS Seminar Usulan Penelitian dan 6 SKS

Tesis.

4. Program Doktor mengikuti ketentuan sebagai berikut:

 Beban SKS studi program doktor yang sebidang ilmu

dengan program yang sudah ditempuh satu tingkat di

bawahnya adalah minimal 49 SKS  (sudah termasuk

disertasi 30 SKS);

 Beban SKS studi program doktor yang tidak sebidang

ilmunya dengan program yang sudah ditempuh satu

tingkat di bawahnya adalah minimal 61 SKS sudah

termasuk disertasi 30 SKS);

a. Beban  Satuan Kredit Semester Kegiatan Kuliah

Satu satuan kredit semester (1 SKS) kegiatan kuliahdi tetapkan

setaradengan beban studi tiap minggu selama satu semester, yang

terdiri atas tiga kegiatan berikut:

1) 1 jam (setara dengan 50 menit) perkuliahan terjadwal;

2) 1 jam (setara dengan 60 menit) kegiatan terstruktur, yang

direncanakan oleh tenaga pengajar pengasuh mata kuliah

bersangkutan, antara lain menyelesaikan pekerjaan rumah,

tugas pembuatan referat, dan menerjemahkan suatu artikel;

3) 1 jam (setara dengan 60 menit) kegiatan mandiri, antara lain

membaca buku rujukan, memperdalam materi dan

menyelesaikan tugas.
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b. Beban Satuan Kredit Semester Kegiatan Seminar

Satu satuan kredit semester (1 SKS) kegiatan seminar pada

dasarnya mengacu pada kegiatan kuliah (butir a). Kegiatanseminar

diatur sebagai berikut:

1. Jumlah kepustakaan yang dijadikan acuan mahasiswa dan

kemudian dirangkum dalam menulis makalah dan

dipresentasikan di depan forum untuk bobot 1 SKS adalah

minimum 3 (tiga) buah judul, tergantung bobot

kepustakaannya.

2. Mahasiswa secara bergilir diberi peran sebagai penyaji

makalah, pembahas, atau moderator.

c. Beban Satuan Kredit Semester Kegiatan Praktikum di

Laboratorium dan Sejenisnya

Satu satuan kredit semester (1 SKS) kegiatan praktikum di

laboratorium dan sejenisnya ditetapkan setara dengan beban studi

sekitar 2 jam kerja laboratorik terjadwal, disertai oleh:

1) 1-2 jam kegiatan terstruktur, tetapi direncanakan oleh tenaga

pengajar yang bersangkutan, antara lain diskusi dan penulisan

laporan tiap minggu selama satu semester;

2) 1-2 jam kegiatan mandiri, antara lain membaca buku rujukan,

memperdalam materi dan menyelesaikan tugas.

d. Beban Satuan Kredit Semester Kerja Lapangan dan Sejenisnya

Satu satuan kredit semester (1 SKS) kerja lapangan dan sejenisnya

ditetapkan setara dengan beban studi sekitar 4 jam terjadwal tiap

minggu selama satu semester, yang disertai oleh :
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1) 1-2 jam kegiatan terstruktur, yang direncanakan oleh tenaga

pengajar pengasuh mata kuliah bersangkutan, antara lain

diskusi, seminar, konferensi kasus, dan penulisan laporan tiap

minggu selama satu semester;

2) 1-2 jam kegiatan mandiri, antara lain membaca buku rujukan,

memperdalam materi, dan menyelesaikan tugas.

Waktu yang digunakan mahasiswa untuk pergi ke dan pulang dari

tempat berlangsungnya kerja lapangan atau kerja klinik tidak

diperhitungkan.

e. Beban Satuan Kredit Semester Kegiatan Penelitian, Penulisan

Skripsi, dan Sejenisnya

Satu satuan kredit semester (1 SKS) kegiatan penelitian penulisan

skripsi,dan sejenisnya pada dasarnya mengacu pada kerja lapangan

(butir d), yaitusetara dengan beban studi sekitar 4 jam terjadwal

tiap minggu selama satusemester, yang disertai oleh:

1) 1-2 jam kegiatan terstruktur, yang direncanakan oleh tenaga

pengajar pengasuh mata kuliah bersangkutan, antara lain

diskusi, seminar, studi kepustakaan, penelitian

laboratorium/lapangan, dan partisipasi pada sesuatu lembaga;

2) 1-2 jam kegiatan mandiri, antara lain mencari buku/jurnal di

perpustakaan lain, menyiapkan penelitian, dan menulis

skripsi/laporan tugas akhir.
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4. Jenis/Kelompok Mata Kuliah

Kelompok mata kuliah yang ditawarkan meliputi:

1) MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian), ditujukan

untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur,

berkepribadian mantap, dan mandiri serta memiliki rasa

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;

2) MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan), ditujukan

untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan

keterampilan tertentu;

3) MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya), ditujukan untuk

menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan

dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai;

4) MPB (Mata Kuliah Perilaku Berkarya), ditujukan untuk

membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang

dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar

ilmu dan keterampilan yang dikuasai;

5) MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat), ditujukan

untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat

sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

 PENDAFTARAN MAHASISWA

Pada awal tiap semester mahasiswa diwajibkan melakukan dua

macam pendaftaran, yaitu pendaftaran administratif dan pendaftaran

akademik.
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Pendaftaran Administratif

1) Pendaftaran administratif dilakukan untuk memenuhi

persyaratan administratif yang ditetapkan dan untuk

memperoleh kartu mahasiswa;

2) Bagi mahasiswa baru, berlaku persyaratan pendaftaran

sebagai berikut:

a. Lulus ujian/seleksi yang ditetapkan;

b. Membawa kartu tanda ujian/seleksi (Program Diploma III

& Program Sarjana);

c. Menunjukkan ijazah asli yang disyaratkan dan

menyerahkan salinan yang telah disahkan (SMA, Sarjana,

Profesi, Magister, atau yang setara);

d. Mengisi dan menyerahkan kembali formulir

pendaftaran/lamaran;

e. Membayar BPP untuk semester yang berlaku.

3) Bagi mahasiswa lama, berlaku persyaratan pendaftaran

berikut:

a. Membayar BPP untuk semester yang berlaku sesuai

jadwal herregistrasi;

b. Menunjukkan kartu mahasiswa yang terakhir/masih

berlaku.

4) Bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan pendaftaran

administratif tidak diperkenankan melakukan pendaftaran

akademik (mengisi Kartu Rencana Studi) dan tidak berhak
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mendapatkan pelayanan akademik di fakultas serta program

studi.

5) Mahasiswa login di aplikasi KRS Online Sistem Informasi

Akademik Terintegrasi (SIAT) pada alamat

http://students.unpad.ac.id, cek nomor tagihan dan jumlah

tagihan, lalu di print dan dibawa ke bank yang telah ditunjuk

agar bisa membayar heregistrasi.

6) Mahasiswa yang nomor dan jumlah tagihannya tidak ada atau

tidak sesuai harus konfirmasi ke SBP karena ada kemungkinan

semester sebelumnya belum dibayar atau dianggap belum

dibayar.

7) Apabila mahasiswa pada semester sebelumnya belum

membayar karena tidak aktif, maka mahasiswa tersebut harus

membuat surat permohonan kepada PD1 untuk aktif kembali

sehingga diperbolehkan membayar heregistrasi.

8) Apabila mahasiswa pada semester sebelumnya belum

membayar karena mengajukan surat penangguhan,

mahasiswa tersebut harus ke SBP terlebih dahulu untuk

mendapat surat pengantar pembayaran heregistrasi sebanyak

2 semester.
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Pendaftaran Akademik

1) Pendaftaran akademik dilakukan untuk memperoleh izin

mengikuti kegiatan akademik;

2) Pendaftaran dilakukan di Sub Bagian Pendidikan (SBP) fakultas

dengan menunjukkan bukti pembayaran BPP atau Surat

Persetujuan Penangguhan/Pembebasan BPP;

3) Mahasiswa diwajibkan mengambil Kartu Rencana Studi (KRS),

mengisinya bersama dosen wali (untuk Program Diploma III

dan Program Sarjana).

4) KRS yang sudah ditandatangani oleh dosen wali dikumpulkan

di jurusan masing-masing. KRS yang tidak bermasalah

ditandatangani KSBP, KRS bermasalah ditahan di SBP sebagai

KRS kasus.

5) Pada waktu yang telah ditentukan KRS yang telah

ditandatangani KSBP diambil kembali di jurusan masing-masing

sebelum UTS.

6) Mahasiswa yang tidak mengisi KRS dan menyerahkannya ke

SBP tidak akan tercantum di daftar hadir perkuliahan.

Sistem Informasi Akademik Terintegrasi (SIAT)

Sejak semester gasal tahun akademik 2011/2012, Unpad

mewajibkan pengisian KRS melalui aplikasi KRS Online Sistem Informasi

Akademik Terintegrasi (SIAT) Universitas Padjadjaran. Adapun langkah-

langkah untuk masuk ke dalam aplikasi KRS Online antara lain
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1. Aplikasi KRS Online dibuka melalui alamat

https://students.unpad.ac.iddi bagian address-bar pada browser.

Klik tombol login seperti gambar di bawah ini

2. Setelah web dapat diakses lakukan login dengan menggunakan

PAuS. Masukkan Username PAuS dan Password pada bagian yang

telah disediakan, lalu klik tombol “Login”.

Dalam penyelenggaraan administrasi akademik, digunakan beberapa

kartu dan daftar yang terdapat dalam KRS Online, antara lain:

a. KRS Online

Pada aplikasi KRS Online terdapat 4 menu utama, yaitu Menu

Akademik, Menu Pendaftaran Kegiatan, Menu Status Registrasi,

dan Menu Profil.
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b. Kartu Prestasi Akademik (KPA)

Kartu Prestasi Akademik (KPA) atau yang dikenal dengan Transkrip

Nilai adalah kartu yang berisi seluruh daftar mata kuliah beserta nilai

mata kuliah yang pernah diambil/dikontrak mahasiswa selama studi,

dapat juga disebut sebagai transkrip akademik sementara atau

kumpulan dari Kartu Kemajuan Studi (KKS).

c. Kartu Kemajuan  Studi (KKS)

1) KKS berisi nilai akhir semua mata kuliah yang telah ditempuh

mahasiswa pada semester bersangkutan serta

mencantumkan beban SKS maksimum yang dapat diambil

pada semester berikutnya;

2) KKS dikeluarkan oleh SBP fakultas;
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3) KKS digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengisi

KRS semester berikutnya;

4) KKS dibuat rangkap 4, yaitu untuk mahasiswa, Dosen wali

(Pascasarjana: Ketua Program Studi/Koordinator Program

Studi), SBP, dan jurusan (program studi).

d. Kartu Rencana Studi (KRS)

1) KRS berisi daftar mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa

dalam semester bersangkutan;

2) Pengisian Kartu Rencana Studi dilakukan secara online melalui

SIAT Unpad setelah melakukan proses pembayaran di bank

secara online.

3) KRS diisi oleh mahasiswa bersama dan disetujui  Dosen wali

dengan membubuhkan tanda tangannya (untuk Program

Diploma III dan Program Sarjana) atau Ketua Komisi

Pembimbing/Ketua Komisi Promotor (untuk Program

Pascasarjana). Terkait dengan teknis perwalian, persetujuan

oleh dosen wali dapat melalui tatap muka langsung ataupun

secara online pada aplikasi KRS Online;

4) KRS Online diisi pada tiap awal semester;

5) KRS diserahkan ke SBP (untuk Program Diploma III dan

Program Sarjana) atau Ketua Program Studi/Koordinator

Program Studi/Konsentrasi (untuk Program Pascasarjana).

e. Perubahan Kartu Rencana Studi (PKRS)

Atas persetujuan Dosen walinya, mahasiswa diperbolehkan

mengubah KRS (mengganti, menambah, maupun mengurangi) sampai
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10 (sepuluh) hari kerja perkuliahan (2 minggu). Lewat batas tersebut,

perubahan KRS tidak diperkenankan lagi.

KRS yang telah direvisi kemudian harus diserahkan kembali

kepada SBP (untuk Program Diploma III dan Program Sarjana).

Kartu dan Daftar

a. Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen ( DHMD)

1. DHMD berisi Nama dan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) yang

mengikuti mata kuliah bersangkutan;

2. DHMD ditandatangani oleh Mahasiswa pada saat kegiatan

belajar mengajar berlangsung, serta oleh Dosen Pengasuh

mata kuliah atau asisten pada akhir kegiatan;

3. DHMD disimpan di SBP

b. Daftar Peserta dan Nilai Akhir ( DPNA )

1. DPNA berisi dafttar nama dan NPM seluruh mahasiswa yang

mengikuti suatu mata kuliah sesuai dengan DHMD;

2. DPNA diberikan oleh SBP kepada Dosen Pengasuh mata

Kuliah pada saat ujian akhir semester atau Dosen Pengasuh

dapat pula secara mandiri mengunggah dan mengunduh

DPNA melalui alamat https://staffs.unpad.ac.id. DPNA harus

diserahkan kembali ke SBP atau diunggah paling lambat dua

(2) minggu setelah pelaksanaan ujian mata kuliah tersebut;
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3. Apabila sampai dengan batas akhir yang telah ditetapkan

penyerahan nilai tidak dilakukan maka PD I Fakultas Ilmu

Komunikasi akan menetapkan nilai ”B” untuk seluruh

mahasiswa peserta mata kuliah yang bersangkutan sebagai

pedoman untuk menghitung IPK.

4. DPNA asli yang tercetak disimpan di SBP, salinan I ditempel di

papan pengumuman, dan salinan II disimpan Dosen Pengasuh

mata kuliah.

c. Daftar Prestasi Mahasiswa (DPM)

1) DPM berisi Indeks Prestasi Kumulatif  (IPK) mahasiswa setiap

angkatan dalam satu fakultas, jurusan/program studi, jumlah

semester dan beban studi yang telah ditempuh, serta nama

dan nomor kode Dosen wali (Pascasarjana: Ketua Program

Studi/Koordinator Program Studi).  DPM ini dibuat oleh SBP

Fakultas.

2) DPM disahkan  dan ditandatangani Pembantu Dekan I;

3) DPM diumumkan kepada mahasiswa pada tiap akhir

semester.

d. Kartu Perserta Ujian (KPU)

Kartu Peserta Ujian (KPU) adalah kartu yang digunakan

sebagai identitas mahasiswa pada waktu mengikuti Ujian Akhir

Semester, KPU diperoleh mahasiswa apabila memenuhi prasyarat

administrasi akademik untuk mengikuti Ujian Akhir Semester.



|Penyelenggaraan Pendidikan|

| Unive rs i tasPadjad ja ran /Fakul tasI lmuKomunikasi 2014/ 2015|
232

e. Kartu Studi Mahasiwa (KSM)

Kartu Studi Mahasiswa (KSM) adalah kartu yang digunakan

sebagai tanda bukti/kontrak  pengambilan mata kuliah oleh

mahasiswa pada setiap semester, dikeluarkan oleh SBP Fakultas

setelah melewati proses bimbingan akademik/perwalian.

 KEGIATAN PEMBELAJARAN

Status Keabsahan Dosen dan Mahasiswa

1) Mahasiswa diperkenankan mengikuti kegiatan pembelajaran

apabila mahasiswa telah:

i. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku pada

semester bersangkutan;

ii. Mengisi KRS untuk semester yang bersangkutan dan telah

ditandatangani olehmahasiswa, dosen wali dan SBP.

iii. Terdaftar dalam DHMD semester bersangkutan.

2) Dosen yang berhak memberikan perkuliahan adalah dosen tatap

atau dosen tidak tetap yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu

Komunikasi UNPAD sebagai pengampu suatu mata kuliah pada

semester yang tengah berlangsung.

3) Dosen pengampu mata kuliah dapat sebagai pengampu mandiri,

team teaching yag berisi dosen yang setara, ataupun team

teaching yang terdiri dari dosen dan asisten.
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Kehadiran dalam Perkuliahan

1) Pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran mahasiswa harus

menandatangani DHMD yang harus diperiksa oleh Dosen

Pengasuh mata kuliah.

2) Ketua kelas sebagai wakil mahasiswa wajib menandatangani

berita acara perkuliahan di dalam DHMD

3) Dosen wajib mengisi berita acara perkuliahan di dalam DHMD.

4) Mahasiswa wajib sekurang-kurangnya menghadiri 80% dari total

pertemuan dalam sebuah mata kuliah selama satu semester.

5) Jika kehadiran mahasiswa kurang dari 80% dari total perkuliahan,

maka Dosen/Pengelola akademik Fakultas Ilmu Komunikasi berhak

menggugurkan status mahasiswa tersebut sebagai peserta ujian.

6) Mahasiswa yang berturut-turut tidak hadir 3 kali dalam

perkuliahan (terutama pada pertemuan pertama sampai dengan

ketiga) tanpa pemberitahuan resmi, maka Dosen/Pengelola

akademik Fakultas Ilmu Komunikasi berhak membatalkan status

mahasiswa tersebut sebagai peserta kuliah.

7) Dosen berkewajiban memberikan perkuliahan secara utuh yakni

sebanyak 16 kali pertemuan perkuliahan dengan rincian sebagai

berikut:

a. 14 kali perkuliahan tatap muka di kelas/lab

b. 1 kali ujian tengah semester

c. 1 kali ujian akhir semester (baik tertulis maupun dalam

bentuk penugasan)
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8) Kehadiran dosen kurang dari 80% akan menjadi pertimbangan

dalam evaluasi dosen yang bersangkutan

9) Dosen yang berturut-turut tidak hadir 3 kali (terutama pada

pertemuan pertama sampai dengan ke-tiga) tanpa pemberitahuan

resmi akan diganti oleh Jurusan atau pengelola akademik dengan

dosen lain dengan tetap mempertimbangkan aspek kompetensi.

Perkuliahan Melalui Penugasan atau Pengganti

1) Dari kewajiban dosen memberikan 14 kali perkuliahan tatap muka

di kelas/laboratorium, dosen diperbolehkan memberikan

perkuliahan berupa penugasan (tanpa hadir tatap muka di kelas)

atau kuliah pengganti maksimal 4 kali.

2) Pemberitahuan perkuliahan melalui penugasan atau pengganti

disampaikan melalui tim roster atau Jurusan/KSPS atau staf SBP.

3) Pemberitahuan perkuliahan penugasan atau pengganti harus

dilakukan minimal 1 hari sebelum jadwal perkuliahan.

4) Dosen yang memberikan perkuliahan melalui penugasan atau

kuliah pengganti dalam batas maksimal 4 kali dianggap hadir

sebagaimana perkuliahan biasa.

5) Pada perkuliahan dengan penugasan atau pengganti, mahasiswa

yang hadir diberi tanda kehadiran oleh ketua kelas atau roster/SBP.

6) Berita acara pekuliahan penugasan pada DHMD diisi oleh ketua

kelas atau tim roster sesuai dengan materi penugasan yang

diberikan oleh dosen.



|Penyelenggaraan Pendidikan|

| Unive rs i tasPadjad ja ran /Fakul tasI lmuKomunikasi 2014/ 2015|
235

Keterlambatan Kehadiran dalam Perkuliahan

1) Keterlambatan dosen dan mahasiswa maksimal 30 menit dan

disesuaikan dengan kontrak belajar yang disepakati dosen dan

mahasiswa di masing-masing kelas.

2) Jika karena suatu hal dosen memberitahukan akan terlambat

datang masuk kelas, diharapkan keterlambatan dosen maksimal 60

menit untuk mata kuliah dengan beban 3 SKS atau 40 menit.

3) Apabila keterlambatan dosen lebih dari waktu yang telah

ditentukan maka tim roster/jurusan/KSPS harus mencatat dalam

berita acara perkuliahan.

Jadwal Perkuliahan

1) Jadwal perkuliahan adalah jadwal resmi yang tercantum di dalam

penjadwalan yang dikeluarkan oleh roster dan disahkan oleh PD I.

Mengingat keterbatasan ruangan, perlunya kepastian jadwal

kegiatan perkuliahan, dan tertib administrasi maka perubahan

jadwal perkuliahan oleh dosen hanya bisa dilakukan maksimal pada

pertemuan ke-3, kecuali ada alasan yang dapat diterima oleh

pengelola akademik dan masih memungkinkan untuk difasilitasi.

2) Demi ketertiban jadwal perkuliahan, menjaga kualitas proses, dan

tertib administrasi, maka:

a. Tidak diperbolehkan menggabungkan kelas pada mata kuliah

yang sama dalam satu waktu dengan merubah jadwal

masing-masing kelas kecuali dengan alasan tertentu yang

telah disetujui oleh pengelola akademik.
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b. Tidak diperbolehkan mengadakan kuliah pengganti atau

tambahan dengan jadwal pertemuan berurutan lebih dari

dua sesi dalam satu hari dengan alasan apapun.

3) Mengingat perlunya memberikan kesempatan kepada mahasiswa

untuk menyiapkan Ujian Akhir Semester dengan sebaik-baiknya

maka dosen tidak diperbolehkan untuk mengadakan kuliah

pengganti atau tambahan atau penugasan praktikum pada minggu

tenang menjelang ujian.

 METODE PEMBELAJARAN

MODEL-MODEL PEMBELAJARAN DALAM KBK

Model pembelajaran di dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi

dapat menggunakan beragam metode pembelajaran antara lain

Teacher Centre Learning (TCL) dan Student Centre Learning (SCL).

Dalam metode SCL terdapat beragam metode pembelajaran, di

antaranya adalah: (1) Small Group Discussion; (2) Role-Play &

Simulation; (3) Case Study; (4) Discovery Learning (DL); (5) Self-Directed

Learning (SDL); (6) Cooperative Learning (CL); (7) Collaborative Learning

(CbL); (8)Contextual Instruction (CI); (9) Project Based Learning (PjBL);

dan (10) Problem Based Learning and Inquiry (PBL). Selain kesepuluh

model tersebut, masih banyak model pembelajaran lain yang belum

dapat disebutkan satu persatu, bahkan setiap pendidik/dosen dapat

pula mengembangkan model pembelajarannya sendiri.

Kesepuluh model pembelajaran di atas.
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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;
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9) Menyelesaikan masalah; dan

10) Brainstroming.

b. Simulasi/Demonstrasi

Simulasi adalah model yang membawa situasi yang mirip dengan

sesungguhnya ke dalam kelas. Misalnya untuk mata kuliah aplikasi

instrumentasi, mahasiswa diminta membuat perusahaan fiktif yang

bergerak di bidang aplikasi instrumentasi, kemudian perusahaan

tersebut diminta melakukan hal yang sebagaimana dilakukan oleh

perusahaan sesungguhnya dalam memberikan jasa kepada kliennya,

misalnya melakukan proses bidding, dan sebagainya. Simulasi dapat

berbentuk: (a) Permainan peran (role playing). Dalam contoh di atas,

setiap mahasiswa dapat diberi peran masing-masing, misalnya sebagai

direktur, engineer, bagian pemasaran dan lain-lain;

(b) Simulation exercices and simulation games; dan (c) Model

komputer.

Simulasi dapat mengubah cara pandang (mindset) mahasiswa, dengan

jalan:

1) Mempraktekkan kemampuan umum (misal komunikasi verbal

& nonverbal);

2) Mempraktekkan kemampuan khusus;

3) Mempraktekkan kemampuan tim;

4) Mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah

(problem-solving);

5) Menggunakan kemampuan sintesis; dan

6) Mengembangkan kemampuan empati.
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c. Discovery Learning (DL)

DL adalah metode belajar yang difokuskan pada pemanfaatan

informasi yang tersedia, baik yang diberikan dosen maupun yang dicari

sendiri oleh mahasiswa, untuk membangun pengetahuan   dengan cara

belajar mandiri.

d. Self-Directed Learning (SDL)

SDL adalah proses belajar yang dilakukan atas inisiatif individu

mahasiswa sendiri. Dalam hal ini, perencanaan, pelaksanaan, dan

penilaian terhadap pengalaman belajar yang telah dijalani, dilakukan

semuanya oleh individu yang bersangkutan. Sementara dosen hanya

bertindak sebagai fasilitator, yang memberi arahan, bimbingan, dan

konfirmasi terhadap kemajuan belajar yang telah dilakukan individu

mahasiswa tersebut. Metode belajar ini bermanfaat untuk

menyadarkan dan memberdayakan mahasiswa, bahwa  belajar adalah

tanggungjawab mereka sendiri. Dengan kata lain, individu mahasiswa

didorong untuk bertanggungjawab terhadap semua fikiran dan

tindakan yang dilakukannya. Metode pembelajaran SDL dapat

diterapkan apabila asumsi berikut sudah terpenuhi. Sebagai orang

dewasa, kemampuan mahasiswa semestinya bergeser dari orang yang

tergantung pada orang lain menjadi individu yang mampu belajar

mandiri.

Prinsip yang digunakan di dalam SDL adalah:

1) Pengalaman merupakan sumber belajar yang sangat

bermanfaat;
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2) Kesiapan belajar merupakan tahap awal menjadi pembelajar

mandiri; dan

3) Orang dewasa lebih tertarik belajar dari permasalahan

daripada dari isi matakuliah

Pengakuan, penghargaan, dan dukungan terhadap proses belajar

orang dewasa perlu diciptakan dalam lingkungan belajar. Dalam hal ini,

dosen dan mahasiswa harus memiliki semangat yang saling melengkapi

dalam melakukan pencarian pengetahuan.

e. Cooperative Learning (CL)

CL adalah metode belajar berkelompok yang dirancang oleh dosen

untuk memecahkan suatu masalah/kasus atau mengerjakan suatu

tugas. Kelompok ini terdiri atas beberapa orang mahasiswa, yang

memiliki kemampuan akademik yang beragam. Metode ini sangat

terstruktur, karena pembentukan kelompok, materi yang dibahas,

langkah-langkah diskusi serta produk akhir yang harus dihasilkan,

semuanya ditentukan dan dikontrol oleh dosen. Mahasiswa dalam hal

ini hanya mengikuti prosedur diskusi yang dirancang oleh dosen. Pada

dasarnya CL seperti ini merupakan perpaduan antara teacher-centered

dan student-centered learning. CL bermanfaat untuk membantu

menumbuhkan dan mengasah:

1) kebiasaan belajar aktif pada diri mahasiswa;

2) rasa tanggungjawab individu dan kelompok mahasiswa;

3) kemampuan dan keterampilan bekerjasama antar mahasiswa;

dan

4) keterampilan sosial mahasiswa.
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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
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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;
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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.

 PERSYARATAN UJIAN

Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian apabila memenuhi

persyaratan di bawah ini:

1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan;

2) Memenuhi semua persyaratan administratif yang ditetapkan oleh

fakultas;

3) Mengikuti sekurang-kurangnya 80% kegiatan kuliah yang secara

riil diselenggarakan pada semester bersangkutan dan/atau

mengikuti seluruh kegiatan (100%) praktikum laboratorik, kerja

lapangan, seminar, atau kegiatan sejenis.

4) Untuk mengikuti ujian, mahasiswa diharuskan menunjukkan Kartu

Peserta Ujian dan Kartu Rencana Studi yang berlaku pada

semester yang bersangkutan.

5) Untuk menempuh ujian akhir (ujian komprehensif, sidang tesis,

sidang disertasi tertutup/terbuka, atau kegiatan sejenis),

mahasiswa harus sudah memenuhi persyaratan di bawah ini :
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a. Lulus seluruh mata kuliah fakultas/jurusan/program studi yang

ditempuh (memenuhi beban studi kumulatif yang

dipersyaratkan).

b. Telah menyusun dan menulis Laporan Tugas Akhir (untuk

Program Diploma III) atau Skripsi (yang telah dinyatakan ‘layak

uji’ oleh Pembimbing), menyelesaikan penulisan tesis atau

disertasi (untuk Program Magister dan Program Doktor), atau

kegiatan sejenis.

c. Telah menyelesaikan persyaratan administratif yang diatur

oleh Universitas dan fakultas.

 PENULISAN TUGAS AKHIR DAN SKRIPSI

Penulisan Laporan Tugas Akhir

Pada akhir studi program Diploma III, mahasiswa diwajibkan

melakukan penyusunan dan penulisan Laporan Tugas Akhir, dengan

ketentuan:

1) Telah menyelesaikan semua mata kuliah;

2) Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa yang berlaku untuk semester

bersangkutan;

3) Pembimbing pada dasarnya adalah tenaga akademik Program

Diploma III bersangkutan yang sekurang-kurangnya memiliki

jabatan Asisten Ahli berpendidikan S1/D-IV;

4) Penetapan pembimbing dilakukan dengan surat keputusan atau

surat tugas Dekan;
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5) Apabila untuk Laporan Tugas Akhir itu diperlukan penelitian

lapangan, maka Program Diploma III dapat menetapkan seorang

Pembimbing Pendamping (tenaga luar biasa) yang dianggap ahli

dalam bidang yang diteliti;

6) Apabila Laporan Tugas Akhir studi tidak dapat diselesaikan dalam

semester yang bersangkutan, maka:

a. Mahasiswa diperkenankan menyelesaikannya pada

semester berikutnya dengan mencantumkan kembali

pada KRS (Topik Laporan Tugas Akhir dan Pembimbing

tetap sama);

b. Pada semester bersangkutan Laporan Tugas Akhir

tersebut diberi huruf K, sehingga tidak digunakan untuk

penghitungan IP dan IPK.

7) Apabila Laporan Tugas Akhir itu tidak dapat diselesaikan dalam

dua semester berturut-turut, maka:

a. Laporan Tugas Akhir tersebut diberi huruf mutu E;

b. Mahasiswa diharuskan menempuh kembali kegiatan

penyusunan dan penulisan Laporan Tugas Akhir tersebut

dengan topik yang berbeda (Pembimbing bisa berbeda

atau tetap sama);

c. Selanjutnya berlaku ketentuan seperti butir (7) di atas.

8) Huruf mutu Laporan Tugas Akhir sekurang-kurangnya adalah C.
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Penulisan Skripsi

Pada akhir studi Program Sarjana, mahasiswa diwajibkan

melakukan penyusunan dan penulisan Skripsi, dengan ketentuan (lihat

Pedoman Penyusunan dan Penulisan Laporan Skripsi di fakultas masing-

masing):

a. Persyaratan :

1. Mahasiswa boleh secara resmi mulai menempuh mata kuliah

Skripsi (menyusun skripsi) apabila sekurang-kurangnya telah

menyelesaikan 80% beban studi kumulatif yang dipersyaratkan

dan telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat Skripsi;

2. Memiliki kartu mahasiswa yang berlaku untuk semester

bersangkutan;

3. Memiliki KRS yang mencantumkan skripsi sebagai salah satu

mata kuliah.

b. Pembimbing Skripsi :

1. Pembimbing skripsi dapat lebih dari 1 orang yang

penunjukannya dilakukan oleh Jurusan/Program Studi/Bagian

dan ditetapkan dengan SK Dekan;

2. Jika pembimbing lebih dari 1 orang, maka Pembimbing Utama

maupun Pembimbing Pendamping pada dasarnya adalah

tenaga akademik tetap fakultas/jurusan yang serendah-

rendahnya memiliki jabatan Asisten Ahli berpendidikan S2.

Apabila tenaga tetap dengan kriteria tersebut  tidak ada, maka
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tenaga akademik yang berpendidikan S1 dengan jabatan

Lektor dapat diangkat sebagai Pembimbing;

3. Apabila untuk Skripsi itu diperlukan penelitian lapangan, maka

fakultas/jurusan dapat menetapkan seorang Pembimbing

Lapangan, yaitu tenaga dari instansi/lembaga tempat

mahasiswa melakukan kegiatan penelitian.

c. Ketentuan Lain:

1. Apabila Skripsi tidak dapat diselesaikan dalam satu semester,

maka:

a. Mahasiswa masih diperkenankan menyelesaikannya pada

semester berikutnya dengan mencantumkan kembali

pada KRS (topik skripsi dan pembimbing tetap sama);

b. Pada akhir semester bersangkutan skripsi tersebut diberi

huruf K, sehingga tidak digunakan untuk penghitungan IP

dan IPK.

2. Apabila skripsi tidak dapat diselesaikan dalam dua semester

berturut-turut, maka:

a. Skripsi tersebut diberi huruf mutu E, kecuali pada kasus

tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara

akademik;

b. Mahasiswa diharuskan menempuh kembali skripsi dengan

judul yang berbeda (Pembimbing bisa berbeda atau tetap

sama);

c. Selanjutnya berlaku ketentuan seperti butir (1) di atas.

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

di atas (pada saat mahasiswa menghentikan studi untuk

sementara atas ijin Rektor maupun tanpa ijin Rektor),

sekalipun dibimbing oleh Pembimbing Pendamping sesuai

ketentuan di atas, penulisan skripsi tersebut tidak layak

mengikuti proses ujian skripsi.

5. Dalam keadaan seperti butir (4) di atas, mahasiswa diharuskan

mengganti topiknya dan mengulangi penyusunan dan

penulisan skripsinya dan proses bimbingannya;

6. Ujian skripsi diselenggarakan pada akhir studi, yaitu pada

Sidang Ujian Sarjana, yang meliputi:

a. Ujian terhadap materi Skripsi, dan

b. Ujian komprehensif.

 PREDIKAT KELULUSAN

(1) Predikat kelulusan bagi mahasiswa program sarjana,program diploma yang indeks prestasi komulatif (IPK) 2,00sampai 3,00 adalah memuaskan;(2) Predikat kelulusan bagi mahasiswa program sarjana,program diploma yang indeks Prestasi Komunikatif (IPK)3,01 sampai 3,50 adalah sangat memuaskan;(3) Mahasiswa program sarjana, program diploma akanmemperoleh Peredikat kelulusan pujian apabilamemperoleh indeks Prestasi Komulatif (IPK) 3,51 sampaidengan 4,00 dengan massa studi tidak melebihi massa studi
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terjadwal ditambah satu (1) tahun serta memiliki karyayang di publikasikan;(4) Mahasiswa program sarjana, program diploma memperolehindeks Prestasi Komulatif (IPK) 3,51 sampai dengan 4,00tetapi massa studi melebihi masa studi terjadwal ditambah(1) tahun dan atau tidak memiliki karya yang dipublikasikan, maka predikat kelulusannya menjadi sangatmemuaskan.(5) Predikat kelulusan bagi mahasiswa program magister yangindeks prestasi kumulatifnya (IPK) 3,00 sampai 3,50 adalahmemuaskan.(6) Predikat kelulusan bagi mahasiswa program magister yangindeks prestasi kumulatifnya (IPK) 3,51 sampai 3,75 adalahsangat memuaskan.(7) Predikat kelulusan bagi mahasiswa program magister akanmemperoleh predikat kelulusan pujian apabila memperolehindeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 dengan masastudi tidak melebihi masa studi terjadwal ditambahsetengah (0,5) tahun dan tidak mengulang mata kuliah dantidak memiliki nilai C dan memiliki karya yangdipublikasikan di jurnal terakreditasi atau minimu memilikiISSN atau memiliki prosiding seminarnasional/internasional atau memilik pustaka ilmiah Unpad.(8) Mahasiswa memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK)lebih dari 3,75 tetapi masa studi melebihi masa studiterjadwal ditambah setengah (0,5) tahun dan atau tidak
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memiliki karya yang dipublikasikan di jurnal terakreditasiatau minimum memiliki ISSN atau memiliki prosidingseminar nasional/internasional atau memilik pustakailmiah Unpad, maka predikat kelulusannya menjadi sangatmemuaskan.(9) Predikat kelulusan bagi mahasiswa program doctor yangindeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 sampai dengan 3,50adalah memuaskan.(10) Predikat kelulusan bagi mahasiswa program doktor yangindeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 sampai dengan 3,75adalah sangat memuaskan.(11) Mahasiswa program doktor akan memperoleh predikatkelulusan pujian apabila memperoleh indeks prestasikumulatif (IPK) lebih dari 3,75 dengan masa studi tidakmelebihi 8 semester dan memiliki 2 artikel pada jurnalnasional terakreditasi atau memiliki paling tidak 1 artikeljurnal bereputasi internasional, dan tidak mengulang studidi Unpad, tidak mengulang mata kuliah dan tidak memilikinilai C.
(12) Mahasiswa program doktor memperoleh predikat indeksprestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 tetapi masa studimelebihi 8 semester dan atau tidak memiliki 2 artikel padajurnal nasional terakreditasi atau masa studi 9 sampai 10semester dengan tidak memiliki paling tidak 1 artikel jurnalbereputasi internasional, dan atau mengulang studi di Unpad,
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dan atau mengulang mata kuliah dan atau memiliki nilai Cmaka yudisiumnya menjadi sangat memuaskan.
 BIMBINGAN AKADEMIK

Pembimbingan pada Program Sarjana dan Program Diploma

Untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa,

fakultas/jurusan/program studi menetapkan Dosen wali yang akan

membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik selama menempuh

studi Program Sarjana atau Program Diploma. Jumlah mahasiswa yang

dibimbing dosen wali disesuaikan dengan kemampuan

fakultas/jurusan/program studi.

1) Pada dasarnya tiap tenaga pengajar dapat menjadi dosen wali yang

membimbing mahasiswa untuk keseluruhan program yang

ditempuh (keseluruhan Program Diploma III atau  Program

Sarjana);

2) Dosen wali wajib tetap berhubungan dengan mahasiswa secara

periodik untuk memantau perkembangan studinya, sekurang-

kurangnya pada awal, pertengahan, dan akhir semester;

3) Dosen wali  wajib memiliki, mengisi, dan menyimpan buku Berkas

Informasi Mahasiswa (BIM)/ Buku Perwalian, baik untuk

kepentingan  bimbingan akademik maupun bimbingan pribadi

apabila diperlukan;

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

program studi penuh maupun program satu semester;

b. Memberi pertimbangan kepada mahasiswa bimbingannya

dalam menentukan beban studi dan jenis mata kuliah yang

akan ditempuh, sesuai dengan IPK yang diperoleh semester

sebelumnya;

c. Melakukan pemantauan terhadap kemajuan studi mahasiswa

yang dibimbingnya.

5) Pada awal semester I dan II dosen wali mengadakan pertemuan

dengan mahasiswa di bawah koordinasi Pembantu Dekan I;

6) Pada awal Semester I dosen wali mengadakan pertemuan dengan

mahasiswa untuk membicarakan rencana studi keseluruhan

program yang ditempuh. Hal-hal yang dibicarakan adalah:

a. Perkiraan jumlah semester yang akan ditempuh mahasiswa

untuk menyelesaikan keseluruhan program;

b. Arah studi mahasiswa, khususnya pada fakultas yang memiliki

lebih dari satu jurusan atau program studi;

c. Mata kuliah mana yang akan ditempuh, dengan

memperhatikan:

a) Mata kuliah yang merupakan prasyarat bagi mata kuliah

berikutnya;

b) Mata kuliah yang hanya disajikan pada salah satu

semester (semester ganjil atau semester genap saja) atau

disajikan tiap semester;
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c) Bobot SKS mata kuliah, dengan pengertian bahwa makin

besar bobot SKS-nya akan makin berat;

d) Bentuk mata kuliah yang berbeda (kuliah, praktikum

laboratorik, seminar, praktikum klinik, dsb.) yang jumlah

jam kegiatan belajarnya tidak sama;

e) Persyaratan minimal kehadiran 100% pada praktikum

laboratorik dan 80% pada kuliah (20% ketidakhadiran

harus disertai alasan yang dapat dibenarkan).

f) Beban studi semesteran, karena jika terlalu banyak bisa

menyebabkan IP rendah yang dapat menurunkan IPK; hal

ini akan menentukan beban studi semesteran yang boleh

diambil pada semester berikutnya;

g) Mata Kuliah Pilihan yang tersedia untuk keseluruhan

program, khususnya yang berhubungan dengan jurusan

atau program studi yang akan dipilih.

7) Setelah membicarakan rencana studi keseluruhan program,

dilanjutkan dengan rencana studi Semester I. Pada dasarnya untuk

Semester I dan II tiap mahasiswa diberi kesempatan yang sama,

yaitu paket mata kuliah dari fakultas;

8) Pengisian KRS pada tiap semester dilakukan oleh mahasiswa

dengan persetujuan Dosen wali. Dosen wali memberi

pertimbangan dan saran untuk pengambilan beban studi

semesteran berdasar IPK akhir semester sebagai pedoman, di

samping memperbaiki rencana studi keseluruhan program

bersama mahasiswa;
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9) Beban studi semesteran tidak harus merupakan jumlah SKS

maksimal yang diperkenankan atas dasar IPK akhir semester,

khususnya apabila mata kuliah yang akan ditempuh meliputi

kegiatan penelitian dan penulisan skripsi atau kegiatan klinik dan

lapangan (1 SKS = 4-5 jam), karena jumlah jam kegiatan belajar

akan lebih besar daripada kegiatan kuliah (1 SKS = 50 menit tatap

muka dan 60 menit kegiatan terstruktur tak terjadwal, 60 menit

untuk kegiatan mandiri);

10) Dosen wali wajib memperhatikan jumlah huruf mutu D yang

diperoleh mahasiswa agar tidak melampaui ketentuan yang

berlaku pada akhir keseluruhan program (tidak melebihi 20% dari

beban studi kumulatif);

11) Sampai batas-batas tertentu kesulitan pribadi dapat ditampung

Dosen wali, tetapi apabila tidak dapat diselesaikan, disarankan

untuk dirujuk ke dosen konselor TPBK Fakultas;

12) Dalam hal dosen wali tidak dapat menjalankan tugasnya dalam

jangka waktu yang cukup lama, maka Pimpinan fakultas wajib

menunjuk penggantinya.

 BIMBINGAN KONSELING

Penanganan terhadap mahasiswa yang bermasalah, khususnya

yang bersifat non-akademis, dilakukan oleh dosen konselor yang

tergabung dalam Tim Bimbingan dan Konseling (TBK) fakultas/program

studi dapat dirujuk ke TBK Universitas.
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1) Pembinaan TBK Universitas dilakukan oleh Pembantu Rektor III

bekerjasama dengan Pembantu Rektor I, sedangkan TBK Fakultas

dilakukan oleh Pembantu Dekan III bekerja sama dengan Pembantu

Dekan I;

2) TBK fakultas dikelola oleh dosen konselor yang menangani

masalah-masalah non-akademik mahasiswa di fakultasnya;

3) TBK universitas dikelola oleh dosen konselor serta tenaga

profesional bimbingan dan konseling yang melayani :

a. pemeriksaan psikologi untuk mengetahui  kemampuan studi

mahasiswa;

b. pemeriksaan psikologi terhadap mahasiswa yang terkena

anjuran alih program studi;

c. konseling masalah pribadi dan vokasional;

d. rujukan kepada tenaga profesional (dokter, psikolog, psikiater,

ulama, dsb).

Prosedur pelayanan Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut:

1) Mahasiswa dapat mendatangi TBK Fakultas atas keinginan sendiri

atau atas anjuran dosen wali; dosen wali akan memberi surat

pengantar untuk ke TBK;

2) Pelayanan mahasiswa di TBK Universitas hanya diperkenankan atas

dasar pertimbangan Pimpinan Fakultas yang akan memberi surat

pengantar, kecuali dalam keadaan tertentu  yang dianggap darurat;

3) Pelayanan bagi mahasiswa yang terkena anjuran alih program

studi, berlaku prosedur berikut:
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a. Pimpinan Fakultas mengirim surat permintaan pemeriksaan

psikologi kepada TBK Universitas dengan melampirkan

transkrip mahasiswa bersangkutan;

b. Apabila hasil pemeriksaan psikologi yang diterima Pimpinan

Fakultas menunjukkan bahwa mahasiswa bersangkutan

memenuhi persyaratan alih program studi, maka

pemindahannya ke fakultas/program studi atau Program

Diploma tertentu harus melalui prosedur sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

 PEMBERIAN SANDI

Sandi Fakultas dan Program Studi
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Sandi Nomor Pokok Mahasiswa

Sandi Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) menggunakan sistem

numerik, yaitu:

Catatan:

Doktor (S-3) : 30

Magister (S-2) : 20

Sarjana (S-1) : 10

Kelas Khusus : 11

Diploma III : 03
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Sandi Mata Kuliah

Sandi nomor mata kuliah terdiri atas 6 digit, yaitu:
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Sandi Dosen

Catatan:

Status Dosen Kode

Dosen Tetap 1

Dosen Luar Biasa 2

Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)
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B. EVALUASI HASIL BELAJAR

Pada hakikatnya evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan

sekurang-kurangnya dua kali, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS), dan

Ujian Akhir Semester (UAS), serta dapat disertai evaluasi lainnya. Tidak

ada ujian perbaikan di luar ujian yang ditentukan.

Ujian susulan hanya diberikan pada mahasiswa yang memenuhi

persyaratan yang telah ditentukan dalam ketentuan Ujian Akhir

Semester (UAS).

Mahasiswa peserta ujian adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai

mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan dan dengan syarat

kehadiran kuliah minimal 80%, dari kehadiran dosen tanpa alasan

apapun. Kehadiran kurang dari 80%, mahasiswa yang bersangkutan

mendapat nilai T.

1) Peserta ujian wajib menunjukkan Kartu Peserta Ujian (KPU) dan

Kartu Rencana Studi (KRS).

2) Peserta ujian wajib menandatangani DPNA (rangkap 3), dan bagi

mereka yang tidak melaksanakannya dianggap tidak mengikuti

ujian.

3) Untuk Mahasiswa Program Diploma III, peserta ujian wajib

menggunakan kemeja putih dan pakaian bawah berwarna hitam

serta sepatu tertutup.

4) Untuk Mahasiswa Program Sarjana, peserta ujian wajib

menggunakan pakaian berkerah, rapi dan sepatu tertutup.
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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
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yang tidak terjadwal), laporan hasil praktikum, partisipasi,

kerja lapangan, laboratorik, atau ujian praktikum/praktik.

Bobot tiap macam penilaian yang digunakan dapat ditetapkan sama

atau berbeda, tergantung pada bobot soal/tugas yang diberikan Dosen

Pengasuh Mata Kuliah.

Contoh: Mata Kuliah K10A212

Mata kuliah K10A212 bobotnya 2 SKS, yang biasa ditulis dengan 2

(2-0), artinya 2 SKS perkuliahan dan 0 sks praktikum. Evaluasinya,

misalnya, diberi bobot sebagai berikut:

1. Evaluasi tengah semester 30%

2. Tugas lain 20%

3. Evaluasi akhir semester 50%

Perimbangan bobot ini ditetapkan oleh dosen Pengasuh mata

kuliah dan harus diberitahukan kepada mahasiswa pada awal kuliah.

Contoh: Mata Kuliah K10B303 (2-1)

Mata kuliah K10B303 bobotnya 3 SKS, yang karena merupakan

paduan antara kuliah dan praktikum biasa ditulis dengan 3 (2-1), artinya

2 sks tatap muka (perkuliahan) dan 1 sks praktikum laboratorik, Mata

kuliah ini hanya akan memiliki satu huruf saja (huruf mutu kuliah tidak

dipisah  dengan huruf mutu Praktikum). Evaluasinya, misalnya, diberi

bobot sebagai berikut:

Kuliah diberi bobot 65% (sekitar dua kali bobot praktikum), yang

dibagi menjadi:

a. Evaluasi tengah semester 15%
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b. Tugas lain 15%

c. Evaluasi akhir semester 35%

d. Praktikum 35% (sekitar setengah bobot kuliah).

Namun demikian, perimbangan bobot ini ditetapkan oleh dosen

Pengasuh mata kuliah dengan memperhatikan tujuan dari pelaksanaan

praktikum.  Syaratnya semua peraturan pembobotan harus

diberitahukan kepada mahasiswa pada awal kuliah.

1) Dalam sistem SKS, Dosen tidak dibenarkan untuk mengadakan

evaluasi/ujian ulangan untuk mengubah nilai akhir mahasiswa

pada semester bersangkutan, karena dengan menggunakan

sekurang-kurangnya tiga jenis evaluasi seperti contoh-contoh di

atas dianggap telah memadai.

2) Nilai akhir yang diberikan oleh Dosen Pengasuh mata kuliah harus

merupakan huruf mutu yang pasti, yaitu: A, B, C, D, atau E.

3) Nilai akhir (huruf mutu) ditulis pada DPNA (untuk Program Sarjana

dan Program Diploma III) atau pada Kartu Kelas (untuk Program

Magister, Program Doktor).

4) DPNA diserahkan kepada SBP (kecuali lembar yang merupakan

arsip Dosen Pengasuh mata kuliah, dan Kartu Kelas diserahkan

kepada SBP Program Pascasarjana.

5) Dosen Pengasuh mata kuliah bertanggung jawab atas kebenaran

nilai akhir (huruf mutu) yang ditulis pada DPNA, atau pada Kartu

Kelas, karena nilai akhir (huruf mutu) yang telah diumumkan tidak

dapat diganti lagi dengan alasan apapun.
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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
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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;
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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
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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.
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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 nilai terakhir.
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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 C 2 4

K10A102 2 D 1 2

K10A105 4 B 3 12

K10A104 3 B 3 9

K10A107 3 B 3 9

UNX10101 2 E 0 0

UNX10103 2 E 0 0

Jumlah 18 36

IP = IPK Semester I:

36
= 2.00

18

Pada Semester II mahasiswa X mengambil beban studi 16 SKS,

termasuk mata kuliah A10.101 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.
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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
= 2.68

16

IPK Semester II  :

(36 – 0) + 43
=

79
= 2.46

(18 – 2) + 16 32

Catatan:

- * :mata kuliah yang ditempuh kembali.
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- 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 K10A102 dari Semester I yang

memperoleh huruf mutu D dan mata kuliah K10A10101 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
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IP Semester III  :

44
= 2.44

18

IPK Semester III  :

(36 - 2) + 43 + 44
=

121
= 2.63

(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 K10A302 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 D dan E

kedua mata kuliah tersebut pada Semester I).
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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 sebelum perbaikan

(untuk beberapa fakultas tetap menggunakan nilai terakhir, dapat

dilihat di buku panduan pendidikan fakultas);

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
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- 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
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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) 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
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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.

5) IP dan IPK digunakan sebagai kriteria untuk memberi sanksi

akademik (lihat Bab V) dan evaluasi studi pada akhir program.

6) 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.

7) Apabila mahasiswa memperbaiki huruf mutu E, D, atau C,

dalam penghitungan IPK yang digunakan adalah huruf mutu

yang lebih tinggi, misalnya:

- D diperbaiki menjadi E, yang digunakan adalah D;

- E diperbaiki menjadi A, yang digunakan adalah A.

8) 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.
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Evaluasi Akhir Hasil Belajar

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan dan lulus dari suatu

program yang ditempuh apabila memenuhi ketentuan berikut :

a. Program Diploma III

1) Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang

ditetapkan;

2) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00;

3) Tidak terdapat huruf mutu E;

4) Huruf mutu D tidak melebihi 20% dari beban studi kumulatif

Program Diploma III;

5) Telah menyusun dan menulis Laporan Tugas Akhir, dan/atau

sejenisnya yang dipersyaratkan, dan sekurang-kurangnya

memperoleh huruf mutu C setelah diuji.

b. Program Sarjana

1) Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang

ditetapkan;

2) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00;

3) Tidak terdapat huruf mutu E;

4) Huruf mutu D tidak melebihi 20% dari beban studi kumulatif

Program Sarjana;

5) Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Skripsi atau

sejenisnya, serta dinyatakan layak uji oleh Pembimbing;

6) Lulus ujian akhir Program Sarjana yang terdiri dari ujian mata

kuliah Skripsi, dan ujian komprehensif atau sejenisnya, dengan

memperoleh huruf mutu sekurang-kurangnya C.
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Waktu Studi Terjadwal dan Batas Waktu Studi

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;

Batas waktu studi

(1) Batas Waktu Studi Program Diploma 3 adalah 8 Semester.

(2) Batas Waktu Studi Program Sarjana diselesaikan paling

lama 10 semester terhitung sejak terdaptar sebagai

mahasiswa pada semester I.

(3) Batas Waktu Studi Program Magister paling lama 8 pada

semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa pada

semester I pada Program Magister.

(4) 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.

(5) Batas waktu Program Doktor dengan bidang ilmu yang

tidak sejenis paling lama 10 semester terhitung sejak
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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

Jurusan/Bagian/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 Jurusan/Bagian/Program Studi

meneruskan permohonan itu kepada Dekan.

- Apabila mendapat ijin Dekan, maka selama periode

penghentian studi sementara, mahasiswa dibebaskan dari

BPP.

- Penghentian studi sementara tidak diperhitungkan dalam

batas waktu maksimal masa studi mahasiswa.
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- 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
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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
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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/PDI)

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)
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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 meterai) 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;
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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/Jurusan 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
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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/PDI) kepada Pimpinan

Universitas (Rektor/PRI)

3. Surat Keputusan Pengunduran Diri mahasiswa dari Pimpinan

Universitas (Rektor/PRI)

4. Transkrip Akademik yang telah ditempuh oleh mahasiswa

bersangkutan selama studi di Universitas Padjadjaran yang

ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas (Dekan/PDI)

Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan Konseling bertujuan memberikan bantuan

bimbingan dan konseling kepada mahasiswa Universitas Padjadjaran
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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/PD I/PD III) 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/PD I/PD III)/Pimpinan Universitas (Rektor/PR I / PR

III) kepada TPBK Universitas

5. Hasil temuan dan hasil pemeriksaan “Test Psikologi” atas

nama mahasiswa yang bersangkutan dari TPBK Universitas
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SANKSI AKADEMIK

PENGERTIAN SANKSI AKADEMIK

Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik dan/atau

pemutusan studi. Sanksi pemutusan studi diusulkan/diajukan oleh

program studi /fakultas dan diputuskan oleh Rektor.

PERINGATAN AKADEMIK

Peringatan akademik berbentuk surat Pembantu Dekan I yang

diajukan kepada orang-tua/wali (bagi mahasiswa Program Diploma III

dan Program Sarjana) dan lembaga pengirim/penanggung atau

mahasiswa (bagi mahasiswa Program Program Magister dan Program

Doktor dan Program Spesialis I) untuk memberitahukan adanya

kekurangan prestasi akademik mahasiswa atau pelanggaran ketentuan

lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperingatkan mahasiswa agar tidak

mengalami pemutusan studi.

1. Peringatan Akademik pada Program Diploma

Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang pada

akhir semester dua dan semester-semester sesudahnya memiliki IPK di

bawah 2,00 dan atau jumlah tabungan sks kurang dari 50% dari total

sks yang seharusnya ditempuh.

2. Peringatan Akademik pada Program Sarjana

Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang pada

akhir semester dua dan semester-semester sesudahnya memiliki IPK di



|Penyelenggaraan Pendidikan|

| Unive rs i tasPadjad ja ran /Fakul tasI lmuKomunikasi 2014/ 2015|
288

bawah 2,00 dan atau jumlah tabungan sks kurang dari 50% dari total

sks yang seharusnya ditempuh.

 Peringatan akademik berupa “anjuran untuk tidak melanjutkan

studi” dikenakan terhadap mahasiswa yang menunjukkan prestasi

akademik berikut:

 Contoh:

1. Pada akhir semester II

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)

3. Peringatan Akademik Karena Kelalaian Administratif

Peringatan akademik dikenakan kepada mahasiswa Program

Diploma, Sarjana, yang melalaikan kewajiban administratif (tidak

melakukan pendaftaran/ pendaftaran ulang, dsb.) untuk satu semester.

A. PEMUTUSAN STUDI

Dengan ditetapkannya Pemutusan Studi berarti mahasiswa

dikeluarkan dari Univesitas Padjadjaran karena prestasinya tidak
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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/PD I)

2. Surat Permohonan Pertimbangan atas mahasiswa yang

melakukan pelanggaran hukum dari Pimpinan Fakultas

(Dekan/WD 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/WD I)

kepada Pimpinan Universitas (Rektor/PR I)

5. Surat Persetujuan/Penolakan Pemutusan Studi mahasiswa

yang bersangkutan dari Pimpinan Universitas (Rektor/PR I)

6. Transkrip Akademik yang telah ditempuh oleh mahasiswa yang

bersangkutan selama di Universitas Padjadjaran,

ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas (Dekan/WD I)

1. Pemutusan Studi pada Program Diploma

Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program

Diploma III yang mengalami salah satu kondisi di bawah ini:

1. Pada akhir semester kedua memiliki:

 Indeks Prestasi Kumulatif  (IPK) di bawah 2,00, dan/atau;
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 Tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf

mutu D ke atas) tidak mencapai 24 SKS.

2. Pada akhir semester ketiga memiliki :

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

 Tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf

mutu D ke atas) tidak mencapai 36 SKS.

3. Melebihi batas waktu studi kumulatif yang ditetapkan.

2. Pemutusan Studi Pada Program Sarjana

Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa yang mengalami

salah satu kondisi di bawah ini:

1. Pada akhir semester keempat memiliki:

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

 Tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf

mutu D ke atas) tidak mencapai 48 SKS.

2. Pada akhir semester VI memiliki :

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

 Tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf

mutu D ke atas) tidak mencapai 72 SKS.

3. Melebihi batas waktu studi kumulatif yang ditetapkan.

3. Pemutusan Studi Karena  Kelalaian Administratif

Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program

Diploma, Program Sarjana yang menghentikan studi dua semester

berturut-turut atau dalam waktu berlainan tanpa ijin Rektor.
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4. Pemutusan Studi Karena Kelalaian Mengikuti Kegiatan Belajar-

Mengajar

Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program

Diploma, Program Sarjana yang telah mendaftar atau mendaftarkan

kembali secara administratif, tetapi:

1. Tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada semester I

dan/atau  semester II tanpa alasan yang dapat dipertanggung

jawabkan, baik mengisi maupun tidak mengisi KRS;

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

dua semester berturut-turut atau secara terpisah, tanpa

alasan yang dapat dibenarkan; dan/atau;

3. Mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah

setelah lewat batas waktu perubahan KRS dua semester

berturut-turut atau secara terpisah, tanpa alasan yang dapat

dibenarkan.

SANKSI AKADEMIK LAIN

Sanksi lain dapat dikenakan kepada mahasiswa yang telah melakukan

pendaftaran atau pendaftaran kembali secara administratif, tetapi tidak

mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada semester bersangkutan

tanpa alasan yang dapat dibenarkan, baik yang tidak mengisi KRS

maupun yang mengisi KRS tapi mengundurkan diri setelah lewat batas

waktu perubahan KRS
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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 egiatan 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:

1. Diberi peringatan keras secara tertulis oleh Pembantu Dekan I

agar tidak mengulangi lagi;

2. Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu

maksimal penyelesaian studinya;

3. Apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada semester

berikutnya maupun pada semester lain, mahasiswa dikenai

sanksi pemutusan studi.

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:
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1. Mata kuliah yang ditinggalkan dinyatakan tidak lulus (diberi

huruf mutu E);

2. Huruf mutu E tersebut digunakan dalam penghitungan Indeks

Prestasi Kumulatif (IPK);

3. Diberi peringatan tertulis oleh Pembantu Dekan I agar tidak

mengulangi kembali;

4. Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu

maksimal penyelesaian studinya;

5. Apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada semester

berikutnya maupun pada semester lain, mahasiswa dikenai

sanksi pemutusan studi.

SANKSI PELANGGARAN

Apabila mahasiswa melakukan pelanggaran normatif, setelah

dibicarakan dengan Senat Fakultas, akan dikenai sanksi khusus,

sedangkan penanganan masalah pidananya akan diserahkan kepada

yang berwajib. Jenis pelanggaran normatif tersebut adalah seperti di

bawah ini:

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.
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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.

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.

Sanksi Lain

Tindakan-tindakan yang dilakukan mahasiswa di lingkungan kampus

yang termasuk kejahatan atau pelanggaran dan diancam pidana.

Pada dasarnya setiap mahasiswa memiliki hak untuk melakukan

berbagai aktivitas sebagai bagian dari sivitas akademika, namun

demikian sebagaimana dalam kehidupan manusia pada umumnya

harus dihindari melakukan perbuatan-perbuatan yang



|Penyelenggaraan Pendidikan|

| Unive rs i tasPadjad ja ran /Fakul tasI lmuKomunikasi 2014/ 2015|
295

dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Perbuatan-perbuatan tersebut

antara lain:

1) Tawuran antar mahasiswa baik yang dilakukan di dalam maupun di

luar lingkungan kampus yang menimbulkan kerusakan barang milik

orang lain dan atau korban luka-luka. Pelaku perbuatan yang

mengakibatkan kerusakan atau korban luka-luka dapat dikenakan

ketentuan Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang dan Pasal

351 KUHP tentang penganiayaan.

2) Ketentuan Pasal 40 dan Pasal 351 KUHP juga dapat dikenakan

terhadap aktivitas demo yang tidak tertib dan menimbulkan

kerusuhan sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan barang

milik orang lain atau luka-luka.

3) Meminum minuman keras baik di dalam maupun di luar lingkungan

kampus yang menggangu keamanan umum. Ketentuan yang dapat

dikenakan adalah Pasal 492 tentang pelanggaran keamanan umum.

4) Menggunakan narkotika baik untuk diri sendiri maupun

memberikan narkotika kepada orang lain baik di dalam maupun di

luar lingkungan kampus. Ketentuan yang dapat dikenakan adalah

Pasal 84 dan Pasal 85 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

5) Menggunakan atau mengedarkan atau secara tanpa hak memiliki

atau membawa psikotropika atau tidak melaporkan adanya

penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah.

Ketentuan yang dapat dikenakan adalah Pasal 59 ayat (1), Pasal 62

dan Pasal 65 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
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BAB IV
SARANA

A. Sarana dan Prasarana

Fikom Unpad didukung dengan berbagai fasilitas pendidikan.

Penggunaan berbagai fasilitas pendidikan tersebut diatur berdasarkan

kebijakan pimpinan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran.

Sarana dan prasarana yang dimaksud di antaranya:

PrasaranaPendidikan

a. Gedung/Ruangan

Saat ini, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran memiliki

7 (tujuh) gedung yang terdiri dari lima gedung berlantai tiga, satu

gedung berlantai 4 dan satu gedung berlantai dua. Ketujuh gedung

yang ada digunakan untuk: ruang dekanat, ruang jurusan, ruang

sidang, ruang kuliah, ruang administrasi fakultas, ruang pertemuan,

perpustakaan, laboratorium, dan ruang-ruang untuk kegiatan

kemahasiswaan (Senat Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa,

Himpunan Mahasiswa, dan berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa).

b. Ruang Kuliah

Penyelenggaraan pendidikan, dalam hal ini proses belajar-

mengajar, di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

dilaksanakan di sejumlah ruang perkuliahan, yang secara
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keseluruhan mencapai luas 4.358,35 m2. Saat ini, jumlah ruang

kuliah adalah 28 ruang dengan berbagai kapasitas.

c. Perpustakaan

Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

merupakan fasilitas pendukung yang sangat penting dalam

peningkatan kulitas proses belajar-mengajar, yang dikelola secara

manual dan elektronik (computerized), dapat diakses oleh seluruh

sivitas akademika ataupun pihak lain sepanjang memenuhi

prosedur yang sudah ditentukan pengelolanya.

d. Laboratorium

FikomUnpad memiliki 8 (delapan) laboratorium yang digunakan

dalam praktik sejumlah mata kuliah, sebagai salah satu cara agar

mahasiswa/i mendapatkan pengalaman praktis. Laboratorium-

laboratorium tersebut adalah sebagai berikut:

 Laboratorium Televisi

 Laboratorium Radio

 Laboratorium Fotografi

 Laboratorium Grafika

 Laboratorium Komputer

 LaboratoriumInformasidanPerpustakaan

 Laboratorium Event

 Laboratorium Multi Media & News Room

d. Fasilitas Penunjang Pendidikan

Fasilitas penunjang yang dimaksud adalah fasilitas yang secara

langsung tidak berkaitan dengan proses belajar mengajar, tetapi
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dalam banyak akan mendukung terciptanya situasi dan kondisi

lingkungan pendidikan yang lebih kondusif. Fasilitas penunjang

yang ada di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

antara lain: masjid, sarana parkir yang luas, sarana olahraga,

mushola, kantin, rest-room di setiap gedung dan setiap tingkat, dan

sebagainya.

f. Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan

Untuk memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan di lingkungan

Fakultas Ilmu Komunikasi, telah dibangun gedung Student Center,

sebagai pusat kegiatan dan tempat kesekretariatan kegiatan

kemahasiswaan. Di gedung ini juga dibangun lapangan olahraga

bulutangkis. Selain itu terdapat juga lapangan sepakbola mini

(futsal), lapangan olahraga bola basket dan bola volley, serta

lapangan olah raga tennis. Untuk menunjang kegiatan mahasiswa

pecinta alam, telah dibangun pula sebuah papan panjat (climbing

wall).

Sarana Pendidikan

a. Fasilitas Belajar Mengajar

Dalam upaya menunjang dan meningkatkan efektivitas belajar

mengajar, Fakultas Ilmu Komunikasi  Universitas Padjadjaran

memiliki beberapa fasilitas belajar mengajar di antaranya

adalah: alat-alat peraga, overhead projector (OHP), LCD

projector, wireless speaker, komputer, dan sebagainya.

b. Perpustakaan memiliki sejumlah koleksi, baik referensi

terbitan dalam dan luar negeri, baik tentang kajian komunikasi,
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informasi perpustakaan maupun kajian lainnya. Koleksi

tersebut tersedia baik dalam bentuk buku, jurnal,VCD maupun

CD-Rom.

c. Laboratorium Televisi

Laboratorium ini terdiri dari empat ruangan: studio produksi,

studio news, ruang kontrol, dan gudang penyimpanan alat.

Laboratorium menyediakan peralatan-peralatan yang

dibutuhkan untuk penyiaran televisi dengan lengkap, seperti

berbagai jenis kamera: Handycam, Kamera VHS, Kamera S-

VHS, Kamera MiniDV Semi Profesional, Kamera MiniDV

Profesional; Mixer/Switcher Video, monitor televisi, komputer

PC, komputer edit, lampu tata cahaya, background

studio,setting dan properti.

Laboratorium Televisi memberikan kesempatan kepada

mahasiswa untuk memperoleh kemampuan praktis sebagai

berikut :

 Menguasai teknik penggunaan kamera Video dan TV

 Menguasai teknik produksi siaran TV termasuk membuat

setting dan tata cahaya studio TV

 Menguasai teknik siaran dan reportase untuk acara TV

 Menguasai teknik live production dan teknik editing untuk

siaran TV

d. Laboratorium Radio

Laboratorium Radio dilengkapi dengan sarana dan prasarana

untuk produksi siaran radio antara lain studio siaran radio,
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mixer PVC, equalizer, audio amplifier, compressor, komputer,

dan pemutar CD audio. Laboratorium radio memberikan

kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh

kemampuan teknis sebagai berikut:

 Menguasai teknik pengolahan audio di radio siaran

 Menguasai teknik produksi siaran radio

 Menguasai teknik siaran dan reportase untuk siaran radio

 Menguasai manajemen produksi siaran radio

e. Laboratorium Fotografi

Laboratorium Fotografi dilengkapi dengan fasilitas studio mini,

kamar gelap, pengolahan foto digital, peralatan kamera baik

standar maupun  digital dsb.

Laboratorium Fotografi memberikan kesempatan kepada

mahasiswa untuk  memperoleh kemampuan praktis sebagai

berikut :

 Menguasai teknik dasar fotografi, baik konvensional

maupun digital, serta pemrosesan cuci cetak film dan

olah foto digital

 Menguasai teknik fotografi jurnalistik

 Menguasai teknik fotografi iklan produk dan jasa

f. Laboratorium Grafika

Laboratorium ini memiliki peralatan yang cukup memadai

untuk menunjang kegiatan desain grafis dan produksi cetak,

yaitu studio desain yang terdiri dari 36 unit komputer desain

dan editing, Plotter, Scanner, serta meja gambar manual;
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peralatan produksi seperti mesin cetak mini offset, mesin hand

press, mesin potong kertas, plate maker, dan studio sablon.

Laboratorium Grafika memberikan kesempatan kepada

mahasiswa untuk memperoleh kemampuan praktis sebagai

berikut :

 Mampu merencana/mendesain media komunikasi

visual/grafis dengan berbagai teknik baik manual maupun

teknik komputer

 Mampu memproduksi media komunikasi visual/grafis

dalam berbagai bentuk seperti poster, brochure, majalah,

surat kabar dan lain-lain, baik dengan teknik sablon

maupun dengan teknik cetak

g. Laboratorium Komputer

Fasilitas yang dimiliki mencakup 40 unit komputer dengan

fasilitas multimedia, yang terhubungkan dengan LAN serta

jaringan internet (dalam proses).

Laboratorium dilengkapi dengan program-program yang selalu

diperbaharui untuk kebutuhan praktek seperti Microsoft

Office, Adobe Photoshop, Adobe Pagemaker, Corel Draw, Front

Page dan Macromedia Flash, dan lainnya.

Laboratorium komputer memberikan kesempatan kepada

mahasiswa untuk memperoleh kemampuan praktis sebagai

berikut :

 Menguasai software administrasi perkantoran

 Menguasai software dunia bisnis
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 Mampu merancang situs web baik situs pribadi maupun

komersial

 Menguasai software yang digunakan di dunia periklanan

dan penyiaran, seperti Coreldraw, Adobe Photoshop, Adobe

Audition, Cool Edit Pro dan sebagainya

 Menguasai software perancangan multimedia seperti

Macromedia Flash, Dream Weaver dan sebagainya.

 Menguasai software editing video dan televisi seperti

Adobe Premier, Ulead, Pinnacle dan sebagainya.

h. LaboratoriumInformasi&Perpustakaan

Fasilitas yang saatini dimilikidiantaranya:

- Penelusuran Online Public Access Catalog.

- Sistem Informasi Perpustakaan berbasis online

- Digital library (e-content) dan Jurnal Elektronik Proquest

- Portal perpustakaan

- Jaringan internet danhotspot area

- Peralatan multimedia (TV, audio player, LCD proyektor, OHP,

Screen).

- Ruang rapat dan diskusi

- Ruang pelatihan softskill

- Locker

- Library Corner

i. Laboratorium Multi Media & News Room

Visi (2013 – 2018):
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Menjadi pusat penelitian, pengembangan, dan sentra bisnis

yang menjadi acuan skala nasional di bidang pengelolaan

ruang olah berita terkonvergen dengan focus keunggulan

kompetitif di bidang penelusuran dan verifikasi informasi dari

sumber-sumber digital serta pengolahan karya jurnalistik

multimedia.

Misi :

 Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan

metode pencarian, verifikasi, pengolahan dan

pengemasan informasi dengan memanfaatkan teknologi

digital terbaru untuk menghasilkan karya jurnalistik yang

bermutu.

 Menyelenggarakan berbagai pelatihan tentang hal di atas

dengan sasaran kalangan pelajar, mahasiswa, pelaku

jurnalistik warga dan jurnalis professional.

 Mengadakan kerjasama bisnis dengan media massa

professional sebagai contributor karya jurnalistik dengan

memanfaatkan sumber daya fakultas.

 Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi

penyelenggaraan berbagai matakuliah yang relevan

dengan produksi karya jurnalistik khususnya karya

jurnalistik digital.
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Sarana dan Prasarana

NO NAMARUANGAN
JUMLAH

UNIT

TOTAL

LUAS (M2)

1 Area PentasSeni 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 Perpustakaan 1 68,15

12 Lab. Multi 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
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22 Pujasera (Kantin) POMA 1 112,63

23 SaranaOlah Raga 3 2816,90

24 SekretariatBem/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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