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KATA PENGANTAR 

 

Selamat datang pemuda-pemudi pemilik masa depan! 

Di masa lalu, masyarakat belum begitu memahami bahwa 

sesungguhnya pendidikan adalah sebuah investasi. Para orang tua 

zaman dulu menyekolahkan anak-anaknya hanya supaya pintar, 

mendapat ijazah, dan akhirnya dapat memperoleh pekerjaan 

sebagai sumber nafkahnya dikemudian hari. Demikian pula 

pembiayaan pendidikan pada zaman dahulu tidak terlalu bermacam-

macam. Orang tua cukup membayar uang sekolah tiap bulan. 

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin terasa adanya 

tingkat persaingan yang keras dalam hal kualitas sumber daya 

manusia. Para orang tua dituntut untuk mendapatkan sekolah yang 

baik, yang dapat menghasilkan lulusan bermutu. 

Pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah di satu sisi, dan 

tanggung jawab masyarakat di sisi yang lain. Ketika anggaran 

pemerintah untuk pendidikan tidak dapat memenuhi porsi 

sebagaimana yang diharapkan, masyarakat harus berpartisipasi 

dalam pembiayaan pendidikan. 

Akhir-akhir ini, masyarakat sudah memahami bahwa pendidikan 

adalah investasi. Oleh sebab itu, para orang tua murid dari kalangan 

mampu bersedia membayar mahal untuk pendidikan berkualitas 

baik. Dengan memilih pendidikan tinggi yang baik, diharapkan para 

lulusan akan memiliki keahlian yang tinggi, sesuai dengan 

perkembangan zaman, serta mampu mengikuti kemajuan ilmu dan 

teknologi. Selain itu, pendidikan yang baik akan memberikan 

keuntungan berupa: 

 tidak menyia-nyiakan umur atau usia sehingga seorang 

anak dapat meniti karier dalam usia muda; 

 memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan 

zamannya; 

 sebagai sumber daya manusia, memiliki kualitas yang 

unggul; 
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 memiliki peluang pengembangan diri yang seluas-luasnya. 

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh 

lembaga pendidikan yang terpercaya, dan dikelola oleh tenaga ahli 

yang penuh dedikasi, serta bertanggung jawab terhadap kualitas 

lulusan. Universitas Multimedia Nusantara (UMN) merupakan 

lembaga pendidikan tinggi yang diprakarsai dan dikelola oleh orang-

orang yang kompeten, yang bekerja bukan terutama untuk mengejar 

uang, melainkan mengabdi untuk pencerahan kemanusiaan.  

Buku Panduan Akademik Universitas Multimedia Nusantara ini 

disusun sebagai pedoman bagi segenap warga Sivitas Akademika 

UMN dalam melaksanakan kegiatan pendidikan UMN sehingga 

tercapai penyelenggaraan pendidikan yang efisien dan efektif.  

UMN merupakan universitas yang berorientasi kepada pendidikan 

yang menyenangkan, dengan tujuan menghasilkan insan-insan yang 

kreatif dan inovatif, yang selanjutnya akan berkarier sebagai 

technopreneur, akademisi ataupun profesional.  

Dalam perkembangan, buku panduan ini mungkin saja untuk direvisi 

agar dapat memenuhi kebutuhan Sivitas Akademika dan sesuai 

dengan perkembangan UMN. Selamat meraih masa depan yang 

gemilang bersama UMN.  

 

Tangerang, Juli 2018  

Rektor UMN, 

 

  

Dr. Ninok Leksono, M.A. 
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VISI MISI UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA 

 

VISI 

Universitas Multimedia Nusantara menjadi perguruan tinggi 

unggulan di bidang ICT, baik di tingkat nasional maupun 

internasional, yang menghasilkan lulusan berwawasan internasional 

dan berkompetensi tinggi di bidangnya (berkeahlian) yang disertai 

jiwa wirausaha serta berbudi pekerti luhur.  

 

MISI 

Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan 

kesejahteraan bangsa melalui upaya penyelenggaraan pendidikan 

tinggi dengan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, 

Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat), untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia Indonesia. 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

PROFIL 

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta, sesungguhnya bangsa 
Indonesia merupakan potensi pasar yang besar dan dapat menciptakan 
pertumbuhan ekonomi yang pesat apabila potensi bangsa Indonesia 
dapat digali demi kemakmuran dan kemaslahatan bersama. Dalam hal 
ini, kita melihat betapa potensi-potensi berbagai bidang belum digali 
dan dikembangkan dengan optimal. 
 
Oleh karena itu, perlu kiranya mendidik manusia Indonesia yang andal 
yang memiliki jiwa dan semangat wirausaha yang kreatif yang dapat 
menciptakan berbagai kegiatan usaha tanpa ikut-ikutan. Dengan 
kemampuannya, para wirausaha itu menciptakan kegiatan-kegiatan 
usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada akhirnya kegiatan usaha 
tersebut dapat menyerap tenaga kerja. 
 
Sehubungan dengan itu, Kelompok Kompas Gramedia merasa 
terpanggil untuk mengembangkan sumber daya manusia yang andal 
dengan mendirikan lembaga pendidikan tinggi yang diberi nama 
“Universitas Multimedia Nusantara”. Diharapkan lembaga pendidikan 
tinggi itu akan menghasilkan lulusan yang berkompetensi tinggi di 
bidangnya (berkeahlian), beretos kerja yang baik, serta berjiwa 
wirausaha. Dengan demikian, lulusan tersebut bukan cenderung 
mencari pekerjaan, melainkan menciptakan pekerjaan. 
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1.2 Logo Universitas Multimedia Nusantara 
Logo Universitas Multimedia Nusantara dibuat berdasarkan visi dan 

misi yang dicanangkan. Makna yang terkandung di dalamnya adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Logo Universitas Multimedia Nusantara 

1. Bola dunia melambangkan: 
a. Eksistensi UMN yang dicita-citakan, yakni UMN yang 

memiliki eksistensi sebagai universitas yang memiliki 
kredibilitas internasional; 

b. UMN adalah universitas global yang tidak berorientasi 
pada golongan, agama, ideologi, atau kelompok-
kelompok tertentu; 

c. Peserta didik UMN adalah semua generasi muda dunia, 
dari semua latar belakang apapun. 

2. Kotak-kotak putih melambangkan kemajuan teknologi 
komunikasi dan informasi  yang mampu berperan dalam: 
a. Konvergensi berbagai bidang kehidupan di dunia yang 

kesemuanya saling terkoneksi secara canggih;  
b. Menyatukan keberagaman komunitas yang saling 

terhubung dengan komunikasi yang baik sehingga 
membentuk sebuah komunitas dunia yang harmonis. 

3. Kotak putih terbuka melambangkan bahwa UMN, setiap 
manusia, dan semua aspek kehidupan, idealnya memiliki 
keterbukaan untuk terus mengembangkan dan selalu 
melampaui dirinya menuju cita-cita yang tidak terbatas di luar 
sana. ICT harus bisa membantu untuk menghantarnya. 
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4. Warna biru melambangkan teknologi, khususnya teknologi 
informasi dan komunikasi (ICT)  
 

1.3 Budaya Akademik 
 
Belajar, Riset, dan Praktik  
 
Proses belajar mengajar yang diselenggarakan UMN bertumpu 
pada metode pembelajaran berbasis pengalaman (experience-
based learning), para tenaga pengajar membagikan 
pengalamannya sebagai praktisi profesional di bidang yang akan 
digeluti mahasiswa dalam tiap program studi pilihan. Metode 
pembelajaran ini dilangsungkan melalui berbagai latihan, riset 
lapangan, praktik kerja, dan role play yang disertai penguasaan 
teori. UMN menyelenggarakan program studi diploma tiga (D-3) 
dan berstara satu (S-1), secara bertahap UMN akan 
menyelenggarakan program studi strata dua/ master (S-2), dan 
strata tiga/ doktoral (S-3).  
 
Technopreneurship  
 
UMN menyediakan berbagai program studi pilihan yang mengantar 
para mahasiswa menjadi para pemimpin yang memiliki jiwa 
technopreneurship sejati di masa depan. Untuk itu, UMN 
mempersiapkan para mahasiswa sejak dini dengan 
menyelenggarakan mata kuliah pengembangan kepribadian yang 
dapat meningkatkan kemampuan intelegensia dan keahlian dasar 
para mahasiswa, terutama di bidang penguasaan bahasa asing, 
penggunaan aplikasi, dan kemampuan berwirausaha berbasis 
teknologi (technopreneurship). 
 

1.4 Credo UMN 
 

1. Kami percaya bahwa Tuhan mengaruniakan akal budi kepada 
umat manusia untuk mencari kebenaran, kebaikan dan 
keindahan. Oleh sebab itu, kami akan menjunjung tinggi ilmu 
pengetahuan, etika, dan estetika.  
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2. Kami percaya bahwa saling menghormati adalah landasan 
kehidupan yang harmonis. Oleh sebab itu, kami menghormati 
semua orang, baik anggota Sivitas Akademika UMN maupun 
di luar UMN, tanpa memandang perbedaan segi apapun.  

3. Kami percaya bahwa kejujuran adalah modal dasar untuk 
meniti kemajuan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, kami 
senantiasa jujur dalam pikiran, perkataan maupun 
perbuatan; baik di bidang akademik maupun dalam karya 
nyata di tengah masyarakat.  

4. Kami percaya bahwa pembelajaran yang paling efektif adalah 
dalam suasana yang menyenangkan. Oleh sebab itu, kami 
menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, baik kami 
sebagai pengelola, dosen, asisten, mahasiswa maupun 
pegawai administratif.  

5. Kami percaya bahwa kreativitas adalah pembuka peluang 
bagi kemajuan umat manusia. Oleh sebab itu, kami 
mendorong timbulnya kreativitas di segala bidang, baik untuk 
inovasi maupun pengembangan ilmu dan teknologi.  

6. Kami percaya bahwa setiap orang mengemban tanggung 
jawab, baik secara individual maupun sosial. Oleh sebab itu, 
kami senantiasa mengabdikan karya kami dengan penuh 
tanggung jawab.  

7. Kami percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang 
sempurna. Oleh sebab itu, kami membangun teamwork dan 
network, baik di tingkat lokal maupun global. 
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1.5 Struktur Organisasi 
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1.6 Jajaran Pimpinan UMN 
Pendiri  : Dr. (HC) Jacob Oetama 
Ketua Yayasan : Ir. Teddy Surianto 
Rektor  : Dr. Ninok Leksono, M.A. 
Wakil Rektor I  : Hira Meidia, Ph.D 
Wakil Rektor II  : Ir. Andrey Andoko, M.Sc. 
Wakil Rektor III  : Ika Yanuarti, SE., M.S.F. 
Wakil Rektor IV  : Prof. Dr. Muliawati G. Siswanto, M.Eng.Sc 
Direktur LPPM  : Dr. P.M. Winarno, M.Kom. 
Dekan Fakultas Seni & Desain: Ina Listyani Riyanto, S.Pd., M.A. 
PJS Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi: Ir. Andrey Andoko, M.Sc. 
Dekan Fakultas Bisnis : Dr. Ir. Y Budi Susanto, M.M. 
PJS Dekan Fakultas Teknik & Informatika: Hira Meidia, Ph.D. 
Kaprodi Sistem Informasi: Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom. 
Kaprodi Teknik Komputer: Hargyo Tri Nugroho Ignatius, S.Kom., 
M.Sc. 
Kaprodi Informatika : Seng Hansun, S.Si., M.Cs. 
Kaprodi Teknik Fisika : Muhammad Salehuddin, S.T., M.T. 
Kaprodi Teknik Elektro : Kanisius Karyono, S.T., M.T. 
Kaprodi Ilmu Komunikasi: Inco Hary Perdana, S.Ikom., M.Si. 
Kapodi Jurnalistik : F.X. Lilik Dwi Mardjianto, S.S., M.A 
Kaprodi Desain Komunikasi Visual: Mohammad Rizaldi, S.T.,M.Ds. 
Kaprodi Film dan Televisi: Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. 
Kaprodi Akuntansi  : Stefanus Ariyanto, S.E., M.Ak., CPSAK 
Kaprodi Manajemen  : Dewi Wahyu Handayani, S.E., M.M. 
Kaprodi Perhotelan       : Oqke Prawira, S.ST. M.Si. Par. 
Kepala BAAK  : Nunik Afriliana, S. Kom., M.M.S.I. 
Kepala Internal Student Affairs: Citrandika Krisandua Okta S, 
S.Pd.,M.A. 
Kepala Biro Keuangan  : Drs. I Made Gede Suteja 
Kepala Biro PSDM  : Dessy Novita Lengkey, P.Si 
Kepala Biro TI  : Dwi Kristiawan, S.Kom., M.M.S.I 
Kepala Biro Penjaminan Mutu: Raymond Sunardi Oetama, MCIS 
Kepala Marketing  : Arief Setiadi Hernawa, S.T. 
Koordinator Perpustakaan: Orisa Mahardini, S. Sos. 
Kepala Biro Pengembangan Pembelajaran: Marcel Bonar Kristanda, 
S.Kom., M.Sc  
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BAB II  PROGRAM STUDI DAN BIDANG KEAHLIAN 

 

2.1 PROGRAM STUDI  
Universitas Multimedia Nusantara (UMN) menyelenggarakan 
program pendidikan strata satu (S-1) dengan berbagai fakultas dan 
program studi antara lain:  
 

 A. Fakultas Teknik dan Informatika:  
1. Sistem Informasi  
2. Teknik Komputer  
3. Informatika  
4. Teknik Fisika  
5. Teknik Elektro  

 
B. Fakultas Ilmu Komunikasi, dengan program studi:  

1. Ilmu Komunikasi  
2. Jurnalistik 

 
C. Fakultas Seni dan Desain, dengan program studi:  

1. Desain Komunikasi Visual  
2. Arsitektur  
3. Film dan Televisi 

 
D. Fakultas Bisnis, dengan program studi:  

1. Akuntansi  
2. Manajemen 
3. Perhotelan (D3) 

 

2.2 FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA  
 
Visi Fakultas Teknik dan Informatika adalah:  
Menjadi Fakultas Teknik dan Informatika unggulan yang 
menghasilkan lulusan berwawasan internasional, yang kompeten di 
bidang teknik, rekayasa dan informatika, yang berjiwa wirausaha 
dan berbudi pekerti luhur.  
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Misi Fakultas Teknik dan Informatika adalah:  
1. Menjadi Fakultas Teknik dan Informatika unggulan yang 

menghasilkan lulusan berwawasan internasional, yang 
kompeten di bidang teknik, rekayasa dan informatika, yang 
berjiwa wirausaha dan berbudi pekerti luhur.  

2. Melaksanakan program penelitian yang memberikan 
kontribusi bagi pengembangan bidang teknik, rekayasa dan 
informatika. 

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat 
khususnya dalam pemanfaatan bidang teknik, rekayasa dan 
informatika untuk mendukung kinerja organisasi.  

 
Fakultas Teknik dan Informatika UMN memiliki lima program studi 
yaitu:  
 
a. Program Studi Sistem Informasi 

 
Visi Program Studi Sistem Informasi adalah:  
Menjadi Program Studi Strata Satu Sistem Informasi unggulan 
yang menghasilkan lulusan berwawasan internasional, yang 
kompeten di bidang analisis, perancangan, dan implementasi 
Sistem Informasi, berjiwa wirausaha dan berbudi pekerti luhur.  
 
Misi Program Studi Sistem Informasi adalah:  
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran berkualitas, 

didukung tenaga pengajar profesional dan kurikulum up to 
date yang link and match dengan dunia industri.  

2. Melaksanakan program penelitian yang memberikan 
kontribusi bagi pengembangan Sistem Informasi berbasis ICT.  

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat 
khususnya dalam pemanfaatan Sistem Informasi berbasis ICT 
untuk mendukung kinerja organisasi.  

 
Bidang fokus yang ditawarkan adalah Big Data. 
 

b. Program Studi Teknik Komputer  
 
Visi Program Studi Teknik Komputer adalah: 
Menjadi Program Studi Strata Satu Teknik Komputer unggulan 
yang menghasilkan lulusan kompeten berwawasan 
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internasional, dengan fokus pada bidang Internet of Things, 
berjiwa wirausaha dan berbudi pekerti luhur.  
 
Misi Program Studi Teknik Komputer adalah:  
1. Menyelenggarakan pembelajaran dengan metode dan 

teknologi terbaik yang didukung kurikulum dan tenaga 
pengajar terbaik yang memiliki kompetensi tinggi dalam 
bidang Teknik Komputer. 

2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang mengembangkan 
ilmu pengetahuan di bidang Teknik Komputer 
khususnya Internet of Things serta mendukung proses 
belajar-mengajar.  

3. Melaksanakan kegiatan dan layanan di bidang Teknik 
Komputer yang bermanfaat bagi pengembangan dunia 
industri, pemerintah, dan masyarakat.  

 
Bidang keahlian yang ditawarkan adalah Mobile Hardware. 
 

c. Program Studi Informatika 
 
Visi Program Studi Informatika adalah:  
Menjadi Program Studi Strata Satu Informatika unggulan yang 
menghasilkan lulusan berwawasan internasional yang kompeten 
di bidang Ilmu Komputer (Computer Science), berjiwa wirausaha 
dan berbudi pekerti luhur.  
 
Misi Program Studi Informatika adalah:  
1. Menyelenggarakan pembelajaran dengan teknologi dan 

kurikulum terbaik serta didukung tenaga pengajar 
profesional.  

2. Melaksanakan kegiatan penelitian di bidang Informatika 
untuk memajukan ilmu dan teknologi Informatika.  

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
berbasis ilmu dan teknologi Informatika dalam rangka 
mengamalkan ilmu dan teknologi Informatika.  

 
Bidang keahlian yang ditawarkan adalah Intelligent and Secure 
Application System. 
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d. Program Studi Teknik Elektro  

 
Visi Program Studi Teknik Elektro adalah:  
Menjadi Program Studi Strata Satu Teknik Elektro unggulan yang 
menghasilkan lulusan kompeten berwawasan internasional, 
dengan fokus pada bidang Industrial Automation, berjiwa 
wirausaha dan berbudi pekerti luhur. 
 
Misi Program Studi Teknik Elektro adalah:  
1. Menyelenggarakan pembelajaran dengan metode dan 

teknologi terbaik yang didukung kurikulum dan tenaga 
pengajar terbaik yang memiliki kompetensi tinggi dalam 
bidang Teknik Elektro.  

2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang mengembangkan 
ilmu pengetahuan di bidang Teknik Elektro khususnya 
industrial automation serta mendukung proses belajar-
mengajar.  

3. Melaksanakan kegiatan dan layanan di bidang Teknik Elektro 
yang bermanfaat bagi pengembangan dunia industri, 
pemerintah, dan masyarakat. 

 
e. Program Studi Teknik Fisika 
 

Visi Program Studi Teknik Fisika adalah:  
Menjadi Program Studi Strata Satu Teknik Fisika unggulan yang 
menghasilkan lulusan kompeten berwawasan internasional 
dengan fokus pada bidang manajemen energi, yang berjiwa 
wirausaha dan berbudi pekerti luhur.  
 
Misi Program Studi Teknik Fisika adalah:  
1. Menyelenggarakan pembelajaran dengan metode dan 

teknologi terbaik yang didukung kurikulum dan tenaga 
pengajar profesional yang memiliki kompetensi tinggi dalam 
bidang Teknik Fisika, khususnya bidang-bidang manajemen 
energi, fisika bangunan serta instrumentasi dan pengukuran.  

2. Melaksanakan kegiatan penelitian secara produktif dan 
inovatif berbasis ilmu dan pengetahuan bidang Teknik Fisika 
khususnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan.  
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3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat, 
serta layanan terhadap industri dan pemerintah dalam bidang 
Teknik Fisika selaras upaya meningkatkan kesadaran dunia 
akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup secara 
berkelanjutan melalui pemanfaatan dan pengelolaan energi.  

 
 

2.3 FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI  
 
Visi Fakultas Ilmu Komunikasi adalah:  
Menjadi Fakultas Ilmu Komunikasi unggulan yang menghasilkan 
lulusan berwawasan internasional yang kompeten di bidang 
Komunikasi, berbasis 10 logika, etika, dan ICT dengan menekankan 
penguasaan teoritis dan praktis, berjiwa wirausaha serta berbudi 
pekerti luhur.  
 
Misi Fakultas Ilmu Komunikasi adalah:  
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas, 

didukung tenaga pengajar profesional dan kurikulum yang up to 
date yang link and match dengan dunia industri.  

2. Melaksanakan program penelitian yang memberikan kontribusi 
bagi pengembangan ilmu komunikasi berbasis ICT.  

3. Melaksanakan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang 
terkait dengan komunikasi, sehingga dapat memberikan 
kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan dunia 
industri.  

 
Fakultas Ilmu Komunikasi UMN memiliki 2 Program Studi yaitu: 
 
a. Program Studi Ilmu Komunikasi 

 
Visi Program Studi Ilmu Komunikasi adalah:  
Menjadi Program Studi Strata Satu Ilmu Komunikasi unggulan 
yang menghasilkan lulusan berwawasan internasional, yang 
kompeten di bidang Jurnalistik dan Public Relations, berbasis 
logika, etika, dan Information and Communication Technology 
(ICT) dengan menekankan penguasaan teoritis dan praktis, 
berjiwa wirausaha serta berbudi pekerti luhur. 
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Misi Program Studi Ilmu Komunikasi adalah:  
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas, 

didukung tenaga pengajar profesional dan kurikulum yang up to 
date yang link and match dengan dunia industri.  

2. Melaksanakan program penelitian yang memberikan kontribusi 
bagi pengembangan Jurnalistik dan Public Relations berbasis ICT.  

3. Melaksanakan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang 
terkait dengan komunikasi khususnya bidang Jurnalistik dan 
Public Relations, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi 
pemenuhan kebutuhan masyarakat dan dunia industri.  
 

Bidang keahlian yang ditawarkan adalah Multimedia Corporate 
Communication dan Multimedia Marketing Communications. 
 
b. Prograsm Studi Jurnalistik 
 
Visi   Program Studi Jurnalistik 
Menjadi Program Studi Strata Satu Jurnalistik Multimedia unggulan 

dalam mengeksplorasi bentuk-bentuk baru jurnalisme dan  

menghasilkan lulusan yang berwawasan internasional, menguasai 

teori dan praktik di bidang jurnalistik yang berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK), berjiwa wirausaha, serta berbudi 

pekerti luhur. 

Misi Program Studi Jurnalistik 

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran berbasis pengalaman 

(experiential learning) yang berkualitas dan berbudi pekerti 

luhur, didukung tenaga pengajar profesional dan kurikulum 

yang selaras dengan perkembangan jurnalisme dan TIK.  

2. Melaksanakan program penelitian dalam bidang jurnalisme 

multimedia yang memberikan kontribusi bagi perkembangan 

jurnalisme. 

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang 

berkaitan dengan bidang multimedia dan jurnalisme. 
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2.4 FAKULTAS SENI DAN DESAIN  
 

Visi Fakultas Seni dan Desain adalah:  
Menjadi Fakultas Seni & Desain unggulan yang menghasilkan lulusan 
kreatif, kompeten dan berwawasan internasional di bidang Seni & 
Desain berbasis Information and Communication Technology (ICT), 
berjiwa wirausaha dan berbudi pekerti luhur. 
 
Misi Fakultas Seni dan Desain adalah:  
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang didukung tenaga 

pengajar berkualitas dan kurikulum up to date yang link and 
match dengan dunia industri.  

2. Melaksanakan program penelitian yang memberikan kontribusi 
bagi pengembangan Seni& Desain berbasis ICT.  

3. Memanfaatkan Seni & Desain dalam rangka melaksanakan 
Pengabdian kepada masyarakat.  

 
Fakultas Seni dan Desain UMN memiliki tiga program studi yaitu: 
  
a. Program Studi Desain Komunikasi Visual 

 
Visi Program Studi Desain Komunikasi Visual adalah:  
Menjadi Program Studi Strata Satu Desain Komunikasi Visual 
unggulan yang menghasilkan lulusan kreatif, inovatif, kompeten, 
dan berwawasan Internasional dengan berorientasi pada 
pengembangan visual new media berbasis Information and 
Communication Technology (ICT), berjiwa wirausaha dan berbudi 
pekerti luhur. 
 
Misi Program Studi Desain Komunikasi Visual adalah:  
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang didukung 

tenaga pengajar berkualitas dan kurikulum up to date yang 
link and match dengan dunia industri. 

2. Melaksanakan program penelitian yang memberikan 
kontribusi bagi pengembangan visual new media untuk 
memajukan ilmu Seni dan Desain Komunikasi Visual berbasis 
ICT.  

3. Memanfaatkan ilmu Seni dan Desain Komunikasi Visual dalam 
rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.  
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Bidang keahlian yang ditawarkan adalah Desain Visual Merek 
(Visual Brand Design) dan Desain Interaksi (Interaction Design). 
 

b. Program Studi Film dan Televisi  
 

Visi Program Studi Film dan Televisi adalah:  
Menjadi Program Studi unggulan yang menghasilkan lulusan 
kreatif, kompeten dan berwawasan internasional di bidang film, 
televisi dan animasi, berbasis Information and Communication 
Technology (ICT), berjiwa wirausaha dan berbudi pekerti luhur.  
 
Misi Program Studi Film dan Televisi adalah:  
1. Menyelenggarakan pembelajaran dibidang kajian dan 

penciptaan gambar bergerak yang berorientasi pada 
pengembangan kreatifitas dan intelektualitas segenap civitas 
akademika.  

2. Melaksanakan program penelitian yang berkontribusi pada 
pengembangan keilmuan gambar bergerak.  

3. Memanfaatkan keilmuan gambar bergerak untuk 
melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.  

 
Bidang keahlian yang ditawarkan adalah Film dan Animasi. 

 
c. Program Studi Arsitektur 

 
Visi Program Studi Arsitektur adalah:  
Menjadi Program Studi Strata satu Arsitektur unggulan yang 
menghasilkan lulusan kreatif, inovatif, kompeten, dan 
berwawasan Internasional dengan berorientasi pada Sustainable 
Architecture yang berbasis pada Information and Communication 
Technology (ICT), berjiwa wirausaha dan berbudi pekerti luhur. 

 
Misi Program Studi Arsitektur adalah:  
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran Arsitektur berbasis 

ICT yang didukung tenaga pengajar berkualitas dan 
kurikulum up to date yang link and match dengan dunia 
industri.  

2. Melaksanakan program penelitian dalam bidang Arsitektur 
berbasis ICT yang memberikan kontribusi bagi upaya 
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peningkatan kualitas lingkung bangun yang 
berkelanjutan (sustainable). 

3. Melaksanakan program pengabdian masyarakat dalam 
bidang Arsitektur berbasis ICT. 

 

2.5 FAKULTAS BISNIS  
 
Visi Fakultas Bisnis adalah:  
Menjadi Fakultas Bisnis unggulan yang menghasilkan lulusan 
berwawasan internasional yang kompeten di bidang manajemen 
dan akuntansi, berbasis Information and Communication 
Technology (ICT), berjiwa wirausaha dan berbudi pekerti luhur.  
 
Misi Fakultas Bisnis adalah:  

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran berkualitas yang 
didukung tenaga pengajar yang profesional dan kurikulum 
yang up to date dan link and match dengan dunia usaha. 

2. Melaksanakan program penelitian di bidang ekonomi 
berbasis ICT yang memberikan kontribusi bagi 
pengembangan manajemen dan akuntansi. 

3.  Memanfaatkan ilmu manajemen dan akuntansi dalam 
rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.  

 
Fakultas Bisnis UMN memiliki tiga program studi yaitu:  
 
a.  Program Studi Akuntansi  
 

Visi Program Studi Akuntansi adalah:  
Menjadi Program Studi Strata Satu Akuntansi unggulan yang 
menghasilkan lulusan berwawasan internasional yang kompeten 
di bidang akuntansi berbasis Information and Communication 
Technology (ICT), berjiwa wirausaha dan berbudi pekerti luhur.  
 
Misi Program Studi Akuntansi adalah:  
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran berkualitas yang 

didukung tenaga pengajar yang profesional dan kurikulum 
yang up to date dan link and match dengan dunia usaha.  
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2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memberikan 
kontribusi di bidang akuntansi, keuangan dan perpajakan 
untuk menjadi centre of excellence.  

3. Memanfaatkan pengetahuan akuntansi, keuangan dan 
perpajakan sebagai wujud pengabdian kepada komunitas 
profesi, dunia usaha dan masyarakat.  

 
Bidang keahlian yang ditawarkan adalah Auditing, Perpajakan, dan 
Sistem Informasi Akuntansi. 
 
b. Program Studi Manajemen  

 
Visi Program Studi Manajemen adalah:  
Menjadi Program Studi Strata Satu Manajemen unggulan yang 
menghasilkan lulusan berwawasan internasional, yang kompeten 
di bidang manajemen dan bisnis berbasis Information and 
Communication Technology (ICT) dengan menekankan 
penguasaan teoritis dan praktis, berjiwa wirausaha serta berbudi 
pekerti luhur.  
 
Misi Program Studi Manajemen adalah:  

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang didukung 
tenaga pengajar yang berkualitas dan kurikulum yang up to 
date dan link and match dengan dunia industri.  

2. Melaksanakan program penelitian yang memberikan 
kontribusi bagi pengembangan manajemen dan bisnis 
berbasis ICT.  

3. Memanfaatkan ilmu manajemen dan bisnis dalam rangka 
melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.  

 
Bidang keahlian yang ditawarkan adalah Manajemen Pemasaran 
dan Manajemen Keuangan. 

 
c. Program Studi Perhotelan 
 

Visi Program Studi Perhotelan adalah: 
Menjadi Program Studi Perhotelan (Diploma Tiga) unggulan yang 
menghasilkan lulusan profesional berdaya saing nasional dan 
internasional, memiliki keunggulan unik di bidang wirausaha dan 
ICT serta memiliki budi pekerti yang luhur. 
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Misi Program Studi D3 Perhotelan adalah: 
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang didukung 

tenaga pengajar yang berkualitas dan kurikulum yang up to 
date dan link and match dengan dunia industri perhotelan.  

2. Melaksanakan program penelitian yang memberikan 
kontribusi bagi pengembangan dunia perhotelan.  

3. Memanfaatkan ilmu dan keahlian vokasi perhotelan dalam 
rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 
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BAB III PANDUAN AKADEMIK 

(Lampiran Keputusan Rektor No. 092/SK-R/VII/2016 tentang 
Panduan Akademik Universitas Multimedia Nusantara tahun 

2016-2017) 
 

Bab 1 
Ketentuan Umum 

 
Pasal 1 

 
1. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan–kegiatan yang 

berkaitan dengan darma pertama dari Tridharma Perguruan 
Tinggi.  

2. Universitas adalah perguruan tinggi yang disamping 
menyelenggarakan pendidikan akademik juga 
menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sejumlah 
disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sejenis.  

3. Fakultas adalah satuan struktural pada universitas atau institut 
yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan 
akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat 
cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian 
tertentu.  

4. Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik yang 
mempunyai beban studi antara 144 satuan kredit semester (sks) 
hingga 160 sks, dengan kurikulum 8 semester dan lama program 
antara 7 sampai dengan 14 semester.  

5. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai 
pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau 
profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum 
serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, 
keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.  

6. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada akademi, 
sekolah tinggi atau fakultas dan sebagai wadah yang 
memfasilitasi pelaksanaan program studi.  

7. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem 
penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan 
kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi 
mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan 
penyelenggaraan program studi.  
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8. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 
sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, 
berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu 
kegiatan penilaian. 

 
Bab 2 

Pendidikan 
Kurikulum Pendidikan 

 
Pasal 2 

 
Kurikulum Universitas Multimedia Nusantara disusun berdasarkan 
pertimbangan dan ketentuan sebagai berikut:  
1. Kurikulum Program Pendidikan Sarjana yang berdasarkan KBK 

(Kurikulum Berbasis Kompetensi) dan KKNI (Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia).  

2. Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas:  
a. kompetensi utama;  
b. kompetensi pendukung;  
c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan 

kompetensi utama.  
3. Kurikulum Inti adalah kelompok bahan kajian dan pengajaran 

yang harus tercakup dalam suatu program studi yang 
dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.  

4. Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan 
pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan 
tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam 
kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan 
dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang 
bersangkutan.  

5. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama.  
6. Kompetensi pendukung dan kompetensi lain yang bersifat 

khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program 
studi ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi.  

7. Dalam setiap kurikulum Program Sarjana disediakan mata kuliah 
yang bersifat wajib diambil, wajib prasyarat, dan mata kuliah 
pilihan. Sifat wajib/pilihan dari:  
a. Wajib pemerintah;  
b. Wajib atau pilihan universitas;  
c. Wajib atau pilihan program studi.  
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8. Kurikulum program pendidikan (sks) sarjana di Universitas 
Multimedia Nusantara diterapkan berdasarkan Sistem Kredit 
Semester (SKS).  

 
Kegiatan Akademik 

Pasal 3 
 
1. Kegiatan Akademik UMN berbentuk perkuliahan, diskusi 

kelompok, praktikum, penelitian, praktik kerja lapangan, 
seminar, dan lain-lain. Kegiatan Akademik tersebut dinilai dalam 
bentuk satuan kredit semester. 

2. Satu Satuan Kredit Semester (sks) terdiri atas tiga komponen 
kegiatan yang tidak terpisah satu sama lain dan tidak saling 
mensubstitusi yaitu:  
a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 menit per minggu 

per semester;  
b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 menit 

per minggu per semester;  
c. Kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per 

semester.  
 

Beban Studi Mahasiswa dan Penentuan Mata Kuliah  
Pasal 4 

 
1. Beban Studi Program Sarjana (S-1) ditetapkan oleh 

Fakultas/Program Studi yang diselenggarakan untuk 8 (delapan) 
semester dan dapat ditempuh antara 7 (tujuh) sampai dengan 
14 (empat belas) semester.  

2. Beban Studi Program Diploma (D-3) ditetapkan oleh 
Fakultas/Program Studi yang diselenggarakan untuk 6 (enam) 
semester dan dapat ditempuh sampai dengan 10 (sepuluh) 
semester.  

 
Pasal 5 

 
Beban Studi Setiap Semester adalah jumlah satuan kredit semester 
yang diambil mahasiswa dalam satu semester dan yang besarnya 
ditentukan atas dasar:  
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1. Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa dua semester aktif 
sebelumnya.  

2. Beban studi semester adalah jumlah sks yang ditempuh 
mahasiswa pada suatu semester tertentu, maksimal 24 sks.  

3. Beban studi minimal yang harus diambil oleh mahasiswa 
Program Sarjana/Diploma tiap semester adalah 12 sks, kecuali 
mahasiswa yang bersangkutan tinggal menyelesaikan Skripsi/ 
magang atau terkena prasyarat atau mengulang mata kuliah.  

4. Hasil studi setiap mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi 
(IP): Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK). Indeks Prestasi Semester (IPS) mencerminkan 
prestasi dari semua mata kuliah yang ditempuh pada semester 
yang bersangkutan. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 
mencerminkan prestasi dari seluruh mata kuliah yang pernah 
ditempuh. 
Besarnya Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung sebagai 
berikut: 

IPK = ∑
(𝑛𝑖𝑘𝑖)

𝑘𝑖
 

Keterangan: 
IPK = Indeks Prestasi Kumulatif 
ki = Kredit mata kuliah ke-i yang diambil 
ni = Nilai mata kuliah ke-i 

 
5. Beban studi yang boleh diambil mahasiswa ditetapkan 

berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) dua semester aktif 
sebelumnya. 

6. Beban studi bagi mahasiswa yang mengambil cuti ditetapkan 
berdasarkan IPS semester aktif sebelum pengambilan cuti.  

Besarnya beban studi (sks) diatur dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
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IPS Beban studi (sks) 
maksimum 

3,50 – 4,00 24 sks 

3,00 - 3,49 23 sks 

2,50 – 2,99 21 sks 

2,00 – 2,49 18 sks 

1,50 –1,99 15 sks 

0,00 – 1,49 12sks 

Tabel 2.1 Beban Studi Maksimum 
 

 
Perencanaan, Penyusunan, dan Perubahan Rencana Studi 

Pasal 6 
 
1. Penyusunan rencana studi setiap awal semester untuk 

menentukan mata kuliah yang akan diambil wajib 
dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing akademik.  

2. Bagi mahasiswa baru dalam semester pertama dan semester 
kedua diwajibkan mengambil satu paket mata kuliah yang 
ditentukan oleh tiap-tiap Program Studi.  

3. Dalam masa Perubahan Rencana Studi, mahasiswa dapat 
melakukan penambahan dan penggantian mata kuliah yang 
diambil sesuai dengan prosedur dan jadwal yang telah 
ditentukan.  

4. Penambahan sks dimungkinkan bila beban sks maksimum 
belum terlampaui. Penggantian mata kuliah dapat dilakukan 
apabila kelas ditutup dan mahasiswa diperkenankan mengganti 
dengan mata kuliah/kelas yang lain.  

 
Administrasi Akademik 

Pasal 7 
 

1. Kegiatan administrasi akademik bagi mahasiswa meliputi:  
a. pendaftaran ulang/pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)  
b. penambahan mata kuliah  
c. penggantian mata kuliah  

2. Mekanisme pengisian KRS:  
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a. pengisian KRS adalah kegiatan yang dilakukan pada awal 
semester sebelum perkuliahan;  

b. pengisian KRS dilakukan sebelum perkuliahan dimulai 
untuk merencanakan mata kuliah yang akan diikuti;  

c. setiap mahasiswa wajib mengisi KRS sebagai syarat 
mengikuti perkuliahan;  

d. jumlah sks yang diambil tidak boleh melebihi jumlah sks 
yang telah ditentukan;  

e. mata kuliah prasyarat harus telah diambil;  
3. Cara Pengisian KRS:  

a. pada semester I & II mahasiswa diwajibkan mengambil 
semua mata kuliah yang ditawarkan;  

b. pada semester selanjutnya, pengisian KRS bergantung pada 
IPS dua semester sebelumnya. 

 
Ketentuan Pengambilan Mata Kuliah 

Pasal 8 
 
Mata kuliah prasyarat harus diambil lebih dahulu sebelum 
mengambil mata kuliah yang memerlukan mata kuliah prasyarat 
dengan nilai mata kuliah prasyarat sesuai dengan kurikulum 
program studi.  
 

Penggantian dan Penambahan Mata Kuliah 
Pasal 9 

 
1. Setelah pengisian KRS, mahasiswa tidak dapat membatalkan/ 

mengganti mata kuliah yang telah dipilih. 
2. Apabila jumlah mahasiswa untuk mata kuliah tertentu tidak 

memenuhi jumlah minimal, maka kelas akan ditutup dan 
mahasiswa diberi kesempatan untuk mengganti mata kuliah 
tersebut dengan mata kuliah/kelas lainya pada jadwal pengisian 
yang ditentukan oleh Program Studi dan BAAK.  

3. Mahasiswa diperkenankan menambah mata kuliah pada jadwal 
yang ditentukan oleh Program Studi dan BAAK sesuai dengan IPS 
dua semester aktif sebelumnya.  
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Perkuliahan Reguler 
Pasal 10 

 
1. Masa perkuliahan ditentukan dan dinyatakan dalam kalender 

akademik.  
2. Pada setiap semester akan dilakukan dua (2) kali ujian, yakni 

Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).  
3. Dalam satu semester, kegiatan perkuliahan dilaksanakan 

selama 16 minggu, yang terdiri atas waktu perkuliahan dan 
ujian. Perkuliahan terdiri dari 14 (empat belas) kali tatap muka.  

4. Bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah, nilai yang diakui 
adalah nilai yang terakhir.  

 
Perkuliahan Semester Pendek 

Pasal 11 
 

1. Program Semester Pendek dilaksanakan setelah UAS semester 
genap.  

2. Program Semester Pendek diselenggarakan selama 4-6 minggu, 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Setiap mahasiswa hanya diperkenankan mengambil 

semester pendek dengan total sks yang diambil di semester 
genap dan semester pendek tahun akademik yang berjalan 
tidak melebihi 24 sks dan maksimum mata kuliah yang 
dapat diambil adalah 3 mata kuliah atau 9 SKS tergantung 
mana yang tercapai terlebih dahulu.  

b. Mata kuliah yang ditawarkan di semester pendek 
ditetapkan oleh program studi.  

c. Mata kuliah yang diambil di semester pendek adalah mata 
kuliah yang sudah pernah diambil di semester reguler.  

d. Nilai yang diakui adalah nilai yang terakhir.  
e. Nilai maksimal yang dapat diperoleh pada semester pendek 

adalah A.  
f. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian akhir semester 

pendek ialah yang ketidakhadirannya maksimal 2 kali dari 
keseluruhan jumlah perkuliahan.  

g. Mahasiswa yang memperoleh nilai F karena kecurangan 
akademik di semester reguler, tidak diperkenankan 
mengulang mata kuliah tersebut di semester pendek.  
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h. Mahasiswa yang terkena penalti ketidakhadiran pada mata 
kuliah tertentu di semester reguler, tidak diperkenankan 
mengulang mata kuliah tersebut di semester pendek.  

i. Tidak ada ujian susulan dengan alasan apapun.  
j. Kelas untuk mata kuliah dalam semester pendek hanya 

diadakan apabila jumlah mahasiswa yang mendaftar 
minimal 15 orang dan/atau dengan kebijakan manajemen.  

k. Biaya semester pendek sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku 

 
Sidang 

Pasal 12 
 
1. Sidang kerja magang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme 

yang dituangkan pada Buku Panduan Magang, dilaksanakan 
pada periode waktu yang ditentukan.  

2. Sidang Skripsi atau Tugas Akhir dilaksanakan sesuai dengan 
mekanisme yang dituangkan pada Buku Panduan Skripsi atau 
Tugas Akhir, dilaksanakan pada periode waktu yang ditentukan.  

 
 

Materi Perkuliahan 
Pasal 13 

 
1. Setiap mata kuliah harus memiliki RPKPS (Rencana Program 

Kegiatan Pembelajaran Semester).  
2. Materi dan bahasan mata kuliah harus sesuai dengan RPKPS 

guna mendukung tercapainya tujuan program pendidikan.  
3. Pemantauan pelaksanaan perkuliahan dilakukan oleh Program 

Studi.  
 

Ketentuan Perkuliahan 
Pasal 14 

 
1. Batas waktu keterlambatan mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan adalah 15 menit. Jika keterlambatan melebihi 
waktu yang ditentukan, mahasiswa tetap diperkenankan 
mengikuti perkuliahan namun kehadiran tidak diakui.  
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2. Khusus mahasiswa perhotelan, diwajibkan untuk datang 10 
menit sebelum kelas dimulai dan tidak ada toleransi 
keterlambatan (zero-minute tolerance).  

3. Mahasiswa wajib melakukan tapping dan tidak diperkenankan 
menitipkan tapping kartu tanda mahasiswa (KTM). Apabila 
terjadi pelanggaran terkait penitipan tapping, mahasiswa yang 
terbukti melanggar akan mendapat sanksi nilai F dan Surat 
Peringatan. 

4. Mahasiswa yang mengalami kendala tapping diperkenankan 
untuk mengurus administrasi melalui gapura.umn.ac.id 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kuliah berlangsung 
kecuali pada minggu terakhir perkuliahan, pengurusan 
dilakukan selambat-lambatnya 2 hari setelah perkuliahan.  

5. Mahasiswa dapat mengonfirmasi total status kehadirannya 
kepada dosen paling lambat pada perkuliahan yang ke-13 
terkait dengan Ketentuan Ujian Akhir Semester (Pasal 1), yaitu 
jumlah kehadiran minimal yang diperkenankan untuk dapat 
mengikuti Ujian Akhir Semester adalah 11 (sebelas) kali 
kehadiran.  

6. Permohonan izin tidak hadir mengikuti perkuliahan hanya 
diberikan kepada:  
a. Mahasiswa yang ditugaskan oleh UMN untuk mengikuti 

kegiatan internal dan/atau eksternal.  
b. Jika ada anggota keluarga inti (ayah/ ibu/ kakak 

kandung/adik kandung/ kakek / nenek) yang meninggal 
dengan disertai bukti yang mendukung seperti kartu 
keluarga yang menunjukan hubungan kekerabatan dan 
surat keterangan meninggal dunia.  

c. Mahasiswa yang bersangkutan menjalani rawat inap di 
rumah sakit disertai dengan Surat Keterangan dari Rumah 
Sakit.  

d. Mahasiswa menderita sakit keras/penyakit keras menular 
disertai dengan hasil laboratorium yang mendukung.  

7. Permohonan izin dilakukan secara online melalui 
gapura.umn.ac.id dan menyerahkan bukti administrasi ke 
Student Service.  
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Evaluasi Perkuliahan 
Pasal 15 

 
1. Kegiatan dan Bobot Evaluasi Perkuliahan harus sesuai dengan 

Tujuan Instruksional Umum dan Tujuan Instruksional Khusus 
setiap mata kuliah.  

2. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi 
mengevaluasi Rencana Program Kegiatan Pembelajaran 
Semester (RPKPS) serta hal-hal yang terkait dalam proses 
perkuliahan kepada Dekan Fakultas.  

 
Evaluasi / Ujian Keberhasilan Studi Mahasiswa 

Pasal 16 
 
Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan melalui:  
1. Ujian di UMN terdiri atas Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian 

Akhir Semester (UAS).  
2. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dilaksanakan 

hanya satu kali dalam tiap semester.  
3. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dilaksanakan 

melalui ujian tertulis, ujian lisan, presentasi, ujian dalam bentuk 
tugas mandiri, atau penulisan karya ilmiah.  

4. Ujian Tengah Semester maupun Ujian Akhir Semester 
dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik, kecuali pada 
kondisi tertentu di luar kewajaran akan ditentukan oleh 
Universitas.  

 
Ketentuan Ujian 

Pasal 17 
 
1. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian akhir semester ialah 

yang kehadirannya minimal 11 kali dari keseluruhan jumlah 
perkuliahan.  

2. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh administrasi yang 
telah ditetapkan. 

3. Bagi mahasiswa yang melakukan tindak kecurangan/menyontek 
pada saat ujian akan mendapat nilai F untuk mata kuliah dimana 
dilakukan kecurangan dan mendapat Surat Peringatan II. Jika 
mahasiswa tersebut masih melakukan tindakan kecurangan 
pada kesempatan ujian lainnya akan mendapat nilai F dan Surat 
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Peringatan III dan jika mahasiswa tersebut masih melakukan 
tindakan kecurangan untuk ketiga kalinya maka mahasiswa 
yang bersangkutan akan diberikan hukuman berupa 
pencabutan status sebagai mahasiswa Universitas Multimedia 
Nusantara.  

4. Peserta ujian hadir 15 menit sebelum ujian dimulai.  
5. Batas keterlambatan bagi mahasiswa untuk hadir dalam ujian 

adalah 15 menit. Jika mahasiswa yang bersangkutan terlambat 
lebih dari batas waktu yang ditentukan, mahasiswa tersebut 
tidak diizinkan mengikuti ujian.  

6. Mahasiswa wajib membawa alat tulis dan tidak diperkenankan 
untuk meminjam kepada teman saat ujian sedang berlangsung. 

7. Mahasiswa dilarang mengaktifkan telepon genggam / alat 
komunikasi selama ujian berlangsung. 

8. Peserta ujian berpakaian rapi, sopan, dan bersepatu tertutup. 
Untuk mahasiswa/i Program Studi Perhotelan, diwajibkan 
mengenakan seragam yang telah ditentukan Program Studi, 
termasuk saat ujian Mata Kuliah Dasar Umum. 

9. Mahasiswa harus mengisi daftar hadir ujian yang telah 
diedarkan oleh pengawas.  

10. Mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian 
selama ujian berlangsung, kecuali bila ujian telah berlangsung 
minimal 60 menit.  

11. Mahasiswa wajib mengalungkan kartu tanda mahasiswa.  
12. Mahasiswa yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, tidak 

diperkenankan mengikuti ujian.  
 

 
Ketentuan Ujian Susulan 

Pasal 18 
 

1. Ujian Susulan adalah UTS dan atau UAS tersendiri yang 
diselenggarakan bagi mahasiswa yang berhalangan mengikuti 
ujian di jadwal reguler karena:  
a. Ditugaskan oleh UMN untuk mengikuti kegiatan internal 

dan/atau eksternal.  
b. Jika ada anggota keluarga inti (ayah/ ibu/ kakak 

kandung/adik kandung/ kakek / nenek) yang meninggal 
dengan disertai bukti yang mendukung (seperti kartu 
keluarga, surat keterangan meninggal dunia).  
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c. Mahasiswa yang bersangkutan menjalani rawat inap di 
rumah sakit disertai dengan Surat Keterangan dari Rumah 
Sakit.  

d. Mahasiswa menderita sakit keras/penyakit keras yang 
menular disertai dengan hasil laboratorium yang 
mendukung. 

2. Persyaratan Ujian Susulan:  
a. Permohonan ujian susulan dilakukan secara online melalui 

gapura.umn.ac.id dan menyerahkan bukti administrasi ke 
Student Service dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari 
setelah periode ujian berakhir dengan membawa surat 
yang telah disebutkan pada ayat 19.1.  

b. Kesempatan ujian susulan hanya diberikan satu kali per 
mata kuliah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 
oleh UMN.  

c. Mahasiswa tersebut tidak sedang terkena sanksi akademik.  
3. Nilai maksimal untuk ujian susulan adalah 85, kecuali bagi 

mahasiswa yang menjalankan tugas yang diberikan oleh 
Universitas dengan persetujuan Wakil Rektor III.  

 
Ketentuan Penilaian 

Pasal 19 
 
1. Bobot masing–masing penilaian untuk setiap mata kuliah adalah 

sebagai berikut:  
a. Tugas : 30%  
b. UTS : 30%  
c. UAS : 40%  
Sedangkan untuk program diploma tiga Program Studi 
Perhotelan adalah sebagai berikut: 
a. Professional Attitude Scoring System: 10% 
b. Tugas : 20%  
c. UTS : 30% 
d. UAS : 40% 

2. Dosen Koordinator Mata Kuliah diperkenankan untuk 
mengajukan usulan bobot penilaian yang berbeda dari poin 1 
dengan persetujuan Ketua Program Studi, dan Ketua Program 
Studi akan menginformasikan kepada BAAK.  

3. Nilai akhir ditentukan berdasarkan hasil evaluasi dari bentuk 
penilaian di atas.  
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4. Nilai akhir diumumkan dalam bentuk nilai huruf A, A-, B+, B, B-, 
C+, C, D, E dan F.  

5. Bagi mahasiswa: 
Setelah melihat nilai tugas/nilai ujian pada Sistem Informasi 
Akademik UMN (My UMN), mahasiswa diperkenankan 
mengajukan peninjauan nilai tugas/nilai ujian dengan cara 
mengisi formulir peninjauan nilai yang ada pada Student Service 
paling lambat 2 minggu setelah nilai diumumkan di My UMN. 
Apabila setelah dilakukan peninjauan ternyata tidak ada 
kesalahan dalam penilaian maka nilai mahasiswa tersebut 
dikurangi 10 poin.  
 
Nilai bobot ditentukan sebagai berikut: 
 

Nilai Angka Nilai Huruf Bobot Keterangan 

85-100 A 4 Sangat Baik 

80-84.99 A- 3.7 Baik 

75-79.99 B+ 3.3 

70-74.99 B 3.0 

65-69.99 B- 2.7 Cukup 

60-64.99 C+ 2.3 

55-59.99 C 1.0 Kurang 

45-54.99 D 1.0 Sangat Kurang 

0-44.99 E 0 Pelanggaran Akademik 

 F 0 

 
Ketentuan Evaluasi Studi 

Pasal 20 
 

1. Evaluasi studi dimaksudkan untuk menentukan kelayakan dan 
kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studinya di UMN.  

2. Evaluasi studi dilakukan secara berkala pada setiap akhir 
semester.  

3. Evaluasi studi didasarkan pada Indeks Prestasi Semester (IPS), 
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan jumlah sks yang telah 
diambil pada saat evaluasi dilaksanakan.  

4. Evaluasi studi I dilakukan pada akhir semester II mahasiswa 
dengan ketentuan jika Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) < 2,00 
akan mendapatkan Surat Peringatan.  
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5. Evaluasi studi II dilakukan pada akhir semester IV mahasiswa 
dengan ketentuan jika Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) < 2,00 
atau jumlah sks lulus kurang dari 48 sks untuk program Strata 
Satu, atau kurang dari 72 sks untuk program Diploma 3 akan 
mendapat Surat Peringatan. 

6. Mahasiswa yang dalam dua semester berturut–turut tidak 
menunjukkan peningkatan prestasi akademik (IPS < 2,0) akan 
mendapatkan Surat Peringatan Pertama dari Ketua Program 
Studi.  

7. Mahasiswa yang dalam tiga semester berturut–turut tidak 
menunjukkan peningkatan prestasi akademik (IPS < 2,0) akan 
mendapatkan Surat Peringatan Kedua dari Ketua Program Studi 
dan diminta menandatangani surat perjanjian kesanggupan 
meningkatkan prestasi akademik dengan sepengetahuan orang 
tua/wali mahasiswa yang bersangkutan.  

8. Mahasiswa yang dalam 4 (empat) semester berturut–turut tidak 
menunjukkan peningkatan prestasi akademik (IPS< 2,0) akan 
dicabut status kemahasiswaannya.  

9. Mahasiswa yang dalam dua semester berturut-turut tidak 
melakukan registrasi ulang (Kartu Rencana Studi/ KRS online) 
atau pengisian formulir cuti akademik maka mahasiswa yang 
bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari Universitas 
Multimedia Nusantara. 

 
 

Kerja Magang 
Pasal 21 

 
1. Kerja Magang merupakan satu diantara kewajiban-kewajiban 

akademis yang harus dilakukan oleh setiap mahasiswa 
Universitas Multimedia Nusantara.  

2. Kerja magang dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa 
memiliki kemampuan secara profesional untuk:  
a. Menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di dunia 

kerja dengan bekal ilmu yang telah dipelajari di kampus.  
b. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan 

mahasiswa melalui pengaplikasian ilmu.  
c. Memberikan pelatihan dan pengalaman kerja bagi 

mahasiswa.  
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d. Link and match pengetahuan yang telah dipelajari di 
kampus dengan dunia industri. 

3. Sebelum mengikuti kerja magang, mahasiswa diwajibkan untuk 
mengikuti pembekalan magang yang diadakan oleh bagian karir 
UMN bersama dengan program studi.  

4. Pemilihan tempat magang dan bidang kerja harus sesuai dengan 
bidang konsentrasi yang dipilih mahasiswa sehingga mahasiswa 
mendapatkan kesempatan untuk menerapkan ilmu yang telah 
dipelajari di dunia kerja.  

5. Selama kerja magang, mahasiswa dibimbing oleh dosen 
pembimbing magang yang ditunjuk oleh program studi.  

6. Di tempat kerja, mahasiswa akan dibimbing oleh seorang 
Pembimbing Lapangan (Supervisor). Pada akhir masa magang, 
mahasiswa menyusun laporan magang dan 
mempresentasikannya di hadapan tim penguji.  

7. Mahasiswa/i Program Studi Perhotelan wajib melaksanakan 
kerja magang dua periode untuk memenuhi kewajiban 
akademis dengan jangka waktu pelaksanaan kerja magang 
dilaksanakan minimum 20 minggu per periode.  

 
 

Ketentuan Pengambilan Kerja Magang 
Pasal 22 

 
Mahasiswa yang bermaksud menempuh mata kuliah Kerja Magang 
wajib memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:  
1. Telah memenuhi persyaratan akademik.  
2. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Universitas Multimedia 

Nusantara.  
3. Telah menempuh sekurang-kurangnya 100 sks untuk program 

Strata Satu dengan nilai D maksimal 2 mata kuliah.  
4. Untuk program Diploma 3 ketentuan pengambilan kerja 

magang mengacu pada buku panduan magang. 
5. Nilai IPK pada semester yang telah ditempuh tidak kurang dari 

2,00.  
6. Tidak ada nilai E atau F untuk semua mata kuliah.  
7. Mengikuti pembekalan magang.  
8. Telah memenuhi kewajiban keuangan.  
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Skripsi /Tugas Akhir 
Pasal 23 

 
1. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh seorang 

mahasiswa untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai 
pendidikan Program Sarjana (S-1).  

2. Tugas akhir berupa Product Display disusun oleh seorang 
mahasiswa untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai 
pendidikan Program Diploma (D-3). 

3. Untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Program Sarjana (S-1) 
dan Diploma (D-3) di Universitas Multimedia Nusantara, 
mahasiswa harus sanggup menyusun dan mempresentasikan 
serta mempertahankan Skripsi/Tugas Akhir di hadapan dewan 
penguji sesuai dengan ketentuan program studi.  

4. Penyusunan Skripsi/ Tugas Akhir dilakukan secara perseorangan 
dan dibantu dosen pembimbing yang ditunjuk Ketua Program 
Studi. 
 

 
Ketentuan Pengambilan Skripsi/Tugas Akhir 

Pasal 24 
 
1. Persyaratan Akademik  

Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah Skripsi / Tugas Akhir 

dengan persyaratan akademik sebagai berikut: 

a. Telah menyelesaikan minimal 120 SKS (untuk program S1) 
atau 104 sks (untuk program D3) dengan IPK ≥ 2,00.  

b. Jika ada pengulangan mata kuliah, maksimal pengulangan 
adalah 2 (dua) mata kuliah.  

c. Nilai mata kuliah Bahasa Indonesia dan Metodologi 
Penelitian minimal C.  

d. Jumlah maksimal nilai D adalah 2 untuk mata kuliah yang 
diperbolehkan sesuai ketentuan program studi. 

e. Tidak ada nilai E atau F untuk semua mata kuliah. 
2. Persyaratan Administrasi  

a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Universitas Multimedia 
Nusantara.  

b. Membayar biaya sks Skripsi/Tugas Akhir.  
3. Pengajuan Proposal Skripsi /Tugas Akhir 
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a. Proposal Skripsi/Tugas Akhir diajukan sesuai dengan 
sistematika proposal yang telah dipersyaratkan.  

b. Pengajuan Proposal Skripsi/Tugas Akhir sesuai dengan 
batas waktu yang telah ditentukan oleh fakultas atau 
program studi.  

4. Bimbingan Skripsi  
a. Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir dapat dilaksanakan oleh 

mahasiswa setelah pengumuman dosen pembimbing yang 
ditetapkan oleh Ketua Program Studi.  

b. Masa bimbingan Skripsi/Tugas Akhir maksimal adalah dua 
semester, terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan 
Pembimbing. Bila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan 
Skripsi/Tugas Akhir dalam waktu yang telah ditentukan, 
mahasiswa yang bersangkutan wajib menjalani proses 
bimbingan Skripsi/Tugas Akhir dari awal.  

c. Penulisan Skripsi/Tugas Akhir disusun berdasarkan 
sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang telah 
digariskan dan ditetapkan. 

5. Sidang Skripsi /Tugas Akhir 
a. Sidang Skripsi/Tugas Akhir diselenggarakan jika laporan 

Skripsi /Tugas Akhir telah disetujui oleh dosen pembimbing 
dan mahasiswa telah memenuhi semua ketentuan yang 
disyaratkan.  

b. Ujian Skripsi /Tugas Akhir akhir dipimpin oleh Ketua Sidang 
yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi.  

c. Lama ujian Skripsi /Tugas Akhir adalah 90 menit, terdiri atas 
presentasi 20-30 menit dan dilanjutkan dengan tanya 
jawab.  

d. Sidang Skripsi /Tugas Akhir diselenggarakan melalui forum 
sidang tertutup yang dilaksanakan oleh Dewan Penguji.  

e. Apabila ada mahasiswa yang gagal dalam sidang 
Skripsi/Tugas Akhir, maka mahasiswa yang bersangkutan 
akan mendapatkan nilai D dan harus mengambil KRS 
Skripsi/Tugas Akhir pada semester berikutnya. 

 
 
 
 
 

  



35 
 

Yudisium 
Pasal 25 

 
1. Yudisium adalah penentuan kelulusan suatu ujian program 

sarjana dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Jumlah total sks yang telah ditempuh sesuai dengan 

ketentuan program studi minimal 144 sks untuk S1 dan 
minimal 110 sks untuk D3.   

b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang–kurangnya 2,00 
dan tidak ada nilai E dan/atau F.  

c. Nilai Agama, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, 
Kewarganegaraan, Pancasila minimal C. Nilai D maksimal 2 
mata kuliah selain Agama, Bahasa Indonesia, Bahasa 
Inggris, Kewarganegaraan, Pancasila, Tugas Akhir, dan mata 
kuliah yang ditetapkan oleh program studi.  

d. Telah menyelesaikan kerja magang dan lulus ujian kerja 
magang.  

e. Telah menyelesaikan Skripsi dan lulus ujian Skripsi.  
f. Telah memenuhi 20 poin Satuan Kredit Kegiatan 

Mahasiswa (SKKM). Ketentuan SKKM mengacu pada Buku 
Panduan Kemahasiswaan.  

g. Telah memenuhi persyaratan keuangan dan perpustakaan.  
2. Mahasiswa yang dinyatakan lulus yudisium dapat melihat 

pengumuman pada Sistem Informasi Akademik UMN (My UMN) 
dan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti wisuda.  

3. Wisuda adalah peresmian atau pelantikan menjadi sarjana S-1 
atau ahli madya Diploma Tiga yang dilakukan dengan upacara 
khidmat. 

 
Ketentuan Masa Studi 

Pasal 26 
 
1. Batas waktu yang dipersyaratkan untuk menyelesaikan program 

S-1 adalah tidak lebih dari 14 (empat belas) semester mulai dari 
saat terdaftar sebagai mahasiswa. Masa studi 14 semester tidak 
termasuk cuti akademik. Apabila ternyata sampai batas masa 
studi yang ditentukan, mahasiswa belum dapat menyelesaikan 
studinya, maka status kemahasiswaannya dicabut dari 
Universitas Multimedia Nusantara.  
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2. Batas waktu yang dipersyaratkan untuk menyelesaikan program 
D-3 adalah tidak lebih dari 10 (sepuluh) semester mulai dari saat 
terdaftar sebagai mahasiswa. Masa studi 10 semester tidak 
termasuk cuti akademik. Apabila ternyata sampai batas masa 
studi yang ditentukan, mahasiswa belum dapat menyelesaikan 
studinya, maka status kemahasiswaannya dicabut dari 
Universitas Multimedia Nusantara. 

 
Predikat Kelulusan 

Pasal 27 
 
Predikat Kelulusan:  
1. Predikat kelulusan terdiri atas tiga (3) kategori yaitu 

memuaskan, sangat memuaskan dan dengan pujian.  
2. IPK adalah dasar untuk menentukan predikat kelulusan program 

sarjana: 
a. IPK 2,76 - 3,00 : memuaskan  
b. IPK 3,01 - 3.50 : sangat memuaskan 
c. IPK 3,51 - 4,00 : dengan pujian (with distinction)  

3. Predikat dengan pujian (with distinction) diberikan dengan 
syarat:  
a. Nilai minimal untuk semua mata kuliah adalah B  
b. Tidak pernah mengulang mata kuliah  
c. Masa studi tidak melebihi 8 semester aktif  
d. Tidak pernah melakukan pelanggaran, baik akademik 

maupun non akademik.  
 

Cuti Akademik 
Pasal 28 

 
1. Cuti akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah 

mengikuti perkuliahan minimal dua (2) semester sejak terdaftar 
sebagai mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara.  

2. Cuti akademik selama masa studi hanya diperbolehkan 
maksimal dua (2) semester untuk jenjang pendidikan Strata Satu 
(S-1).  

3. Cuti akademik tidak dapat dilakukan pada semester berturut–
turut, kecuali pada kondisi tertentu di luar kewajaran.  

4. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam masa studi 
mahasiswa. 
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5. Selama mengambil cuti akademik, mahasiswa diwajibkan 
membayar uang cuti kuliah.  

6. Prosedur cuti akademik, diatur sebagai berikut:  
a. Mengisi formulir di Student Service;  
b. Mengajukan surat permohonan cuti akademik yang telah 

disetujui orang tua, dan ditujukan kepada Ketua Program 
Studi; surat permohonan cuti akademik diajukan pada saat 
perubahan KRS, jika melewati batas waktu yang telah 
ditentukan (maksimum minggu ke-2 perkuliahan) 
permohonan cuti tidak dapat diproses, kecuali pada kondisi 
tertentu di luar kewajaran.  

 
 
 

Alih Program Studi 
Pasal 29 

 
Alih program studi di UMN dapat dilakukan, dengan ketentuan–
ketentuan sebagai berikut: 
1. Mahasiswa tersebut wajib mengikuti tes psikotest minat dan 

bakat di konselor UMN.  
2. Mahasiswa mengisi formulir permohonan alih program studi. 

Formulir alih program studi disetujui oleh orang tua/wali 
mahasiswa yang bersangkutan dan diserahkan kembali kepada 
Student Service dengan menyertakan fotokopi KTP orang tua 
dan fotokopi Kartu Keluarga (KK).  

3. Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan Ketua Program Studi 
asal dan Ketua Program Studi tujuan. Permohonan alih program 
studi tersebut harus disetujui oleh Ketua Program Studi asal dan 
Ketua Program Studi tujuan.  

4. Alih program studi dapat dilakukan atas pertimbangan 
akademik dengan melihat kemajuan prestasi akademik. IPK 
minimal untuk mengajukan permohonan alih program studi 
adalah 2,0.  

5. Alih program studi dilaksanakan pada akhir semester II. 
6. Alih program studi hanya diperkenankan satu (1) kali selama 

masa studi.  
7. Mahasiswa alih program studi tidak mempunyai tunggakan 

kewajiban, baik terkait dengan bagian keuangan maupun 
perpustakaan.  
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8. Mahasiswa alih program studi membayar biaya administrasi 
yang besarnya sama dengan biaya tetap semester saat tahun 
akademik perpindahan sesuai dengan program studi yang 
dituju.  

9. Mahasiswa alih program studi membayar selisih uang pangkal 
tahun angkatan mahasiswa yang bersangkutan bila uang 
pangkal Program Studi tujuan lebih tinggi daripada uang pangkal 
Program Studi asal. 

10. Mata kuliah yang diakui adalah mata kuliah yang memiliki beban 
sks, materi yang sesuai dengan mata kuliah program studi yang 
dituju dengan nilai minimal C.  

11. Khusus alih program studi mahasiswa program Dual Degree 
dapat dilaksanakan pada akhir semester V dengan tujuan 
program studi regular yang sama dan menerima sanksi yang 
ditetapkan oleh program studi bersangkutan. 

 
 
 

Prosedur Pengunduran Diri Mahasiswa 
Pasal 30 

 
1. Pengunduran diri mahasiswa dilakukan selambat-lambatnya 

pada minggu ke-5 pada setiap semester.  
2. Mahasiswa mengisi formulir pengunduran diri di Student Service 

dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan.  
 

 
Prosedur Mahasiswa Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain 

Pasal 31 
 
1. Universitas Multimedia Nusantara menerima pindahan 

mahasiswa dari universitas lain bersamaan dengan masa 
penerimaan mahasiswa baru.  

2. Mahasiswa yang bersangkutan berasal dari perguruan tinggi lain 
yang setidaknya memiliki status akreditasi program studi yang 
sama atau lebih tinggi.  

3. Mahasiswa yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi dan 
dinyatakan dalam surat keterangan Rektor/Dekan/Ketua 
Program Studi dari perguruan tinggi asal.  
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4. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan minimal 
dua semester dan maksimal enam semester, dengan IPK 
sekurang–kurangnya 2,75 dan wajib mengikuti tes (bidang studi, 
wawancara, bebas narkoba, dll) yang diselenggarakan oleh 
Program Studi tujuan.  

5. Mata kuliah yang diakui adalah mata kuliah yang memiliki beban 
sks, materi yang sesuai dengan mata kuliah program studi yang 
dituju dengan nilai minimal B. 
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BAB IV FASILITAS 

 
Untuk menunjang proses belajar mengajar di UMN, maka UMN 
memberikan fasilitas pendukung berupa:  
1. Perpustakaan  
2. Komputer  

a. Lab. komputer Macintosh dan PC  
b. Lab. audio video editing 

3. Lab. Broadcasting dan Fotografi  
4. Lab Renderfarm  
5. Lab Green screen  
6. Studio Batik  
7. Studio Lukis  
8. Studio Sound Recording 
9. Lab. Newsroom  
10. Lab. Radio  
11. Collaborative Classroom  
12. Perhotelan 

a. Lab. Kantor Depan 
b. Lab. Tata Graha 
c. Lab. Dapur 
d. Lab. Tata Hidang 
e. Lab. Binatu 

 

4.1. PERPUSTAKAAN 
Perpustakaan Universitas Multimedia Nusantara bertujuan menjadi 

learning resource center dalam memenuhi kebutuhan informasi dan 

pengetahuan sivitas akademika serta menjadi partner andal dalam 

melakukan kegiatan belajar dan mengajar. 

Koleksi Perpustakaan  

Perpustakaan memiliki koleksi dalam bentuk cetak dan elektronik 

dari beragam jenis seperti: 

a. Buku (teks, nonteks dan referens), 

b. Jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan prosiding, 

c. Koran, tabloid dan majalah, 
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d. Laporan kerja magang, skripsi. 

e. Koleksi digital library ePerpus dan Kindle 

Layanan Perpustakaan 

1. Sistem Pelayanan 
Pelayanan bersifat terbuka, sehingga pemakai dapat melihat 

langsung koleksi perpustakaan atau melalui katalog yang dapat 

diakses lewat komputer yang telah disediakan di perpustakaan 

maupun dari URL http://slims.umn.ac.id/index.php   

2. Layanan Peminjaman 
a. Peminjaman buku perpustakaan hanya berlaku bagi 

mahasiswa, karyawan dan dosen Universitas Multimedia 
Nusantara. 

b. Peminjaman buku dilakukan di meja pelayanan/sirkulasi 
pada jam operasional. 
 

Fasilitas Perpustakaan 

Pengguna perpustakaan dapat menikmati fasilitas seperti 

peminjaman ruang diskusi, ruang baca, menonton film, membaca 

majalah populer di iPad, dan wifi. 

1. Penggunaan fasilitas browsing PC tidak dibatasi dengan waktu 
tertentu. Terdapat 12 PC yang dapat dimaksimalkan. Fitur 
browsing PC hanya mencakup pemanfaatan fasilitas internet 
dan pengunduhan atau akses jurnal online yang telah disediakan 
perpustakaan. 

2. Penggunan PC multimedia diperuntukan khusus untuk 
mahasiswa prodi DKV namun tidak menutup kemungkinan 
mahasiswa prodi lain dapat memanfaatkan fasilitas ini. 
Pemanfaatan PC multimedia difokuskan untuk menunjang 
perluliahan mahasiswa yang bersangkutan melalui koleksi-
koleksi film yang tersedia di dalamnya. Adapun maksimal waktu 
peminjaman adalah 90 menit. 
 
 
 

http://slims.umn.ac.id/index.php
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Keanggotaan 

Seluruh mahasiswa, karyawan dan dosen Universitas Multimedia 

Nusantara adalah anggota Perpustakaan dan berhak menikmati 

fasilitas serta wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan. 

Friends of the Library (Fly) 

Teman perpustakaan atau Friends of the Library yang disingkat Fly 

adalah komunitas yang dapat diikuti mahasiswa yang berminat dan 

tertarik pada informasi, buku, seni, promosi dan teknologi informasi 

dalam ranah kepustakawanan. 

Program Literasi Informasi (Information Literacy) 

Program Literasi Informasi adalah seperangkat kemampuan yang 

diberikan kepada dosen dan mahasiswa untuk mengenali kapan 

informasi dibutuhkan, bagaimana mencari, mengevaluasi dan 

menggunakan informasi tersebut secara efektif. Setiap mahasiswa 

diperbolehkan mengikuti program Literasi Informasi pada hari yang 

telah ditentukan, 1 kelas minimal 5 orang. Pendaftaran dapat 

dilakukan dengan cara mengisi form melalui tautan yang terdapat 

pada tampilan promosi Literasi Informasi di TV Perpustakaan atau 

melakukan registrasi dengan staf perpustakaan. 

Tata Tertib Perpustakaan 

1. Jam Layanan Perpustakaan 
Perpustakaan dibuka pada hari Senin – Sabtu pada pukul 08.00 

– 17.00. Kecuali Semester Pendek, hari Sabtu Perpustakaan 

Tutup. 

2. Ketentuan 
a. Buku atau koleksi lainnya yang telah dibaca diletakkan di 

meja yang telah disediakan, dilarang memasukan buku 
sendiri ke rak. 

b. Larangan: 
1) Membawa tas ke ruang baca. 
2) Bicara dengan keras-keras, berteriak atau membuat 

kegaduhan. 
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3) Makan dan minum. 
4) Membuang sampah sembarangan. 
5) Mencoret-coret atau merusak buku dan koleksi 

lainnya, dinding serta fasilitas lain. 
6) Tidur di sofa atau kursi baca. 

c. Petunjuk penggunaan Loker : 
1) Menukarkan kartu mahasiswa dengan kartu loker. 
2) Mengisi buku catatan peminjaman kartu loker. 
3) Mengatur sendiri nomor kombinasi loker. 
4) Tidak menyimpan barang berharga di loker, seperti 

dompet, handphone dan alat elektronik lainnya (iPad, 
tablet, kamera, external hard disk, dan lain-lain). 

5) Kehilangan barang berharga yang disimpan di loker 
bukan tanggung jawab Perpustakaan. 

6) Loker hanya digunakan untuk menyimpan tas selama 
berkunjung ke Perpustakaan.  

 

3. Peraturan Peminjaman 
a. Prosedur Peminjaman 

1) Pengguna perpustakaan wajib membawa dan 
menunjukkan kartu tanda 
mahasiswa/karyawan/dosen milik sendiri. 

2) Buku yang dipinjam sepenuhnya menjadi tanggung 
jawab peminjam. 

3) Pengguna perpustakan tidak dapat meminjamkan 
buku kepada orang lain. 

b. Jumlah Peminjaman 
1) Mahasiswa sebanyak 2 buku.  
2) Mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi/tugas 

akhir sebanyak 5 buku. 
3) Dosen full-time sebanyak 10 buku, dosen home 

based sebanyak 8 buku dan dosen part-time 
sebanyak 5 buku. 

4) Karyawan sebanyak 5 buku. 
c. Waktu Peminjaman 

1) Mahasiswa selama 1 minggu dengan 1 kali 
perpanjangan.  

2) Mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi/tugas 
akhir selama 2 minggu dengan 1 kali perpanjangan. 
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3) Dosen full-time, home based dan part-time selama 1 
semester.  

4) Buku referensi, skripsi, laporan kerja magang, 
majalah, jurnal, dan koran tidak dapat dipinjam. 
Koleksi ini hanya dapat dibaca di tempat. 

 

4. Sanksi-sanksi 
a. Buku yang dihilangkan mahasiswa/karyawan/dosen diganti 

dengan buku yang sama. 
b. Pemakai perpustakaan yang melakukan pencurian buku 

atau koleksi lainnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan 
dan tidak boleh meminjam buku Perpustakaan selama 1 
semester. 

c. Kartu loker yang terlambat dikembalikan pemakai 
perpustakaan akan dikenakan denda Rp 20.000,- per hari. 

d. Kartu loker yang dihilangkan pemakai perpustakaan akan 
dikenakan denda Rp 50.000,-. 

e. Denda keterlambatan pengembalian buku : 
1) Mahasiswa (termasuk yang sedang menyelesaikan 

skripsi/tugas akhir) sebanyak Rp 1.000,- per buku per 
hari. 

2) Dosen dan karyawan yang terlambat mengembalikan 
buku dikenakan denda sebesar Rp 2.000,- per buku per 
hari. 

 

4.2. LABORATORIUM KOMPUTER  
 
Pengelola  
1. Laboratorium komputer ICT dikelola oleh Laboratorium ICT (lab. 

ICT) Universitas Multimedia Nusantara (UMN) bekerjasama 
dengan Badan Administrasi Akademik (BAAK) dan Divisi 
Teknologi Informasi (IT) UMN  

2. Layanan lab. ICT UMN Pemakai yang mengalami kesulitan atau 
masalah dalam penggunaan fasilitias laboratorium komputer 
ICT dapat melaporkan dan meminta bantuan lab. ICT UMN 
melalui layanan di kampus UMN  
Nomor Ekstensi : 1803  
Ruang : B513 
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Jam Kerja : Senin s.d. Jumat pukul 08.00 - 17.00  
Email : cs-ict.lab@umn.ac.id  

3. Pelaksanaan Peraturan  
Peraturan ini berjalan bersamaan dengan peraturan IT. Hal-hal 
yang tidak tercantum dalam peraturan ini tetapi terdapat pada 
peraturan IT maka hal tersebut akan mengikuti peraturan IT.  

 
Calon Pengguna yang Berhak Menggunakan Lab. Komputer UMN  
1. Pemakai / Pengguna adalah Mahasiswa Aktif UMN yang sudah 

terdaftar di Universitas Multimedia Nusantara.  
2. Mahasiswa Aktif UMN yang telah mendapatkan account dan 

password (sistem informasi UMN) dari IT.  
3. Staf / Dosen UMN  
4. Orang luar / tamu yang telah mendapatkan ijin dari bagian 

akademik UMN.  
 
Jam Operasional 
Lab Komputer UMN Senin s.d. Jumat : Jam 08.00 - 17.00  
 
Jam Tutup Lab Komputer UMN  
1. Hari libur nasional yang telah ditentukan sesuai dengan 

kalender yang berlaku.  
2. Jika ada surat pemberitahuan dari ketua program studi 

dan/atau BAAK bilamana lab. komputer ICT perlu ditutup Tata 
Tertib. 

 
Penggunaan Fasilitas Lab Komputer UMN  
1. Hak guna mahasiswa terhadap fasilitas akan berakhir sejak 

mahasiswa atau mahasiswa yang bersangkutan telah lulus atau 
terkena sanksi karena melanggar tata tertib.  

2. Pengguna dapat menggunakan fasilitas yang telah disetujui 
penggunaannya.  

3. Pengguna dapat meminjam peralatan elektronik dan perkakas 
dengan persetujuan lab. ICT dan dosen pengampu mata kuliah.  

4. Fasilitas hanya boleh digunakan untuk kegiatan akademik 
(perkuliahan, tugas, dan penelitian) dan tidak diperkenankan 
untuk mengakses yang berbau pornografi dan/atau pornoaksi, 
memutar film, permainan/game, chatting yang bukan termasuk 
dalam kegiatan perkuliahan ataupun penelitian.  

mailto:cs-ict.lab@umn.ac.id
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5. Pengguna dilarang mengubah konfigurasi perangkat lunak 
dan/atau perangkat keras yang berada di dalam laboratorium 
komputer ICT.  

6. Pengguna dilarang meninggalkan terminal/PC dalam keadaan 
hidup/login.  

7. Pengguna tidak diperkenankan membawa teman/orang lain 
(yang bukan mahasiswa aktif UMN) ke dalam laboratorium 
komputer ICT.  

8. Pengguna dilarang membawa makanan dan/atau minuman ke 
dalam laboratorium komputer ICT.  

9. Setiap pengguna wajib menjaga kebersihan ruangan 
laboratorium komputer ICT.  

10. Pengguna dilarang menyebarkan informasi dan/atau melakukan 
aktivitas yang mengganggu/merugikan orang lain baik secara 
material, moral, maupun hukum.  

11. Pengguna dilarang keras mengambil, mencuri, merusak, 
dan/atau menyalahgunakan semua peralatan yang terdapat 
pada laboratorium komputer ICT.  

 
Keamanan dan Kerahasiaan Data  
1. Pengguna dilarang mengakses data milik orang lain kecuali 

sudah mendapatkan ijin dari orang tersebut. 
2. Pengguna dilarang melakukan perubahan dan/atau 

pengambilan data secara ilegal (hacking dan cracking) dari suatu 
sistem yang berada di UMN ataupun pada sistem lain.  

3. Pengguna diharuskan memeriksa dan/atau membersihkan virus 
dari setiap cd dan/atau flashdisk yang digunakan dan/atau 
berkas yang didapat dari e-mail dan/atau download dari 
internet guna mencegah penularan virus.  

 
Sanksi terhadap Pelanggaran  
1. Penggunaan semua fasilitas laboratorium ICT UMN oleh orang 

yang tidak memiliki ijin akan dilaporkan ke pihak keamanan 
UMN.  

2. Penggunaan fasilitas laboratorium ICT UMN diluar kegiatan 
akademik (perkuliahan, tugas, dan penelitian) akan dikenakan 
sanksi.  

3. Kegiatan dan sanksi yang dimaksud pada poin nomor 2 adalah 
(1) memutar film, (2) bermain game, dan (3) chatting, akan 
dikenakan sanksi teguran lisan yang dapat dieskalasi ke teguran 
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tertulis dan pelarangan penggunaan fasilitas laboratorium ICT 
UMN selama 1 semester.  

4. Mengubah konfigurasi perangkat lunak dan/atau perangkat 
keras yang berada di dalam laboratorium komputer ICT UMN 
akan dikenakan sanksi teguran lisan yang dapat dieskalasi ke 
teguran tertulis dan pelarangan penggunaan fasilitas 
laboratorium ICT UMN selama 1 semester.  

5. Meninggalkan terminal/PC dalam keadaan hidup/login akan 
dikenakan sanksi teguran lisan 1 yang dapat dieskalasi ke 
teguran lisan 2, teguran tertulis 1, teguran tertulis 2 dan 
pelarangan penggunaan fasilitas laboratorium ICT UMN selama 
1 semester.  

6. Membawa makanan, minuman, dan/atau mengabaikan 
kebersihan laboratorium komputer ICT akan dikenakan sanksi 
teguran lisan 1 yang dapat dieskalasi ke teguran lisan 2, teguran 
tertulis 1, teguran tertulis 2 dan pelarangan penggunaan 
fasilitas laboratorium ICT UMN selama 1 semester.  

7. Menyebarkan informasi dan/atau melakukan aktivitas yang 
mengganggu/merugikan orang lain baik secara material, moral, 
maupun hokum akan dikenakan sanksi teguran lisan yang dapat 
dieskalasi ke teguran tertulis dan pelarangan penggunaan 
fasilitas laboratorium ICT UMN selama 1 semester.  

8. Pengguna yang kedapatan mengambil, mencuri, dan/atau 
merusak fasilitas laboratorium komputer ICT UMN, diharuskan 
mengganti dengan barang yang sama selambat-lambatnya 2 
hari dari hari kerusakan dan disetujui secara tertulis oleh lab. ICT 
UMN.  

9. Pengguna yang melakukan hacking atau cracking ke situs UMN 
atau situs lain di luar UMN dapat dikenakan sanksi oleh pihak 
UMN. Hacking atau cracking keluar UMN dapat dianggap 
mencemarkan nama baik UMN.  

10. Lab. ICT dapat memberikan sanksi lain berdasarkan tingkat 
pelanggaran pengguna dan akan diputuskan oleh Pembantu 
Rektor I UMN atau pejabat yang lebih tinggi dan mengacu pada 
keputusan Rektor UMN tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus 
Universitas Multimedia Nusantara.  
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4.3 LABORATORIUM (BROADCAST, FOTOGRAFI, RENDERFARM, 
GREENSCREEN) & STUDIO (BATIK, LUKIS, RECORDING)  
 
Mahasiswa UMN diizinkan meminjam peralatan fasilitas lab & studio 
dan peralatan penunjang kegiatan shooting untuk menyelesaikan 
tugas perkuliahan mereka, dengan mengikuti prosedur sebagai 
berikut: 

 
Gambar 4.3.1. Prosedur Peminjaman Alat 

 
 
 
Tata Tertib Penggunaan Fasilitas Laboratorium dan Studio: 
  
A. Pengguna fasilitas  

1. Seluruh sivitas akademi UMN berhak menggunakan fasilitas 
laboratorium dan studio UMN.  

2. Penggunaan fasilitas laboratorium dan studio terikat tata 
tertib dan aturan yang berlaku.  

 
B. Teknis Penggunaan  

1. Sebelum menggunakan fasilitas laboratorium atau studio, 
pengguna fasilitas HARUS mengisi formulir yang 
dikeluarkan pihak pengelola laboratorium atau studio.  

2. Pengisian Form Penggunaan Fasilitas laboratorium dan 
studio HARUS dilengkapi tanda tangan PENANGGUNG 
JAWAB serta sudah mendapat TANDA TANGAN perizinan 
pihak yang berwenang.  
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3. Penggunaan peralatan di luar area kampus UMN harus 
mendapat persetujuan dan diketahui oleh Koordinator 
Laboratorium/Studio masing-masing bidang studi yang 
bersangkutan.  

4. Penggunaan laboratorium/studio dan peralatan sesuai 
dengan jam mata kuliah harus diawasi langsung oleh dosen 
mata kuliah yang bersangkutan atau oleh petugas 
laboratorium.  

5. Pemesanan penggunaan fasilitas laboratorium/studio 
dilakukan selambat-lambatnya 4 (empat) hari sebelumnya.  

6. Prioritas penggunaan fasilitas laboratorium/studio secara 
umum diatur berdasarkan nomor formulir dan tanggal 
masuk formulir pemesanan yang diterima oleh pihak 
laboratorium.  

7. Prioritas penggunaan fasilitas laboratorium/studio secara 
khusus dalam kondisi penting dan mendesak diatur 
berdasarkan urutanurutan, sebagai berikut:  
a. Kegiatan Besar Perusahaan/Kampus,  
b. Kegiatan Kelas Praktikum,  
c. Pengerjaan Proyek Tugas Akhir,  
d. Pengerjaan Tugas Kuliah,  
e. Kegiatan Jurnalistik Radio UMN dan Produksi TV 

UMN,  
f. Kegiatan UKM dan Kemahasiswaan,  
g. dan lain-lain.  

8. Dalam hal pengambilan barang atau penggunaan studio, 
setelah satu jam dari waktu pengambilan yang disepakati 
dan peralatan belum diambil, pemesanan dinyatakan 
BATAL. 

9. Penanggung jawab mengambil sendiri peralatan yang 
dipinjam dengan membawa kartu pengenal yang 
dikeluarkan pihak kampus dan masih berlaku.  

10. Penanggung jawab/peminjam alat harus mengembalikan 
peralatan yang digunakan langsung kepada Petugas 
Laboratorium/Studio, dan TIDAK BOLEH dititipkan ke orang 
lain.  

11. Fasilitas yang dipinjam WAJIB diperiksa kondisinya secara 
seksama dan bersama-sama antara peminjam dan petugas 
laboratorium/studio sebelum dan sesudah pemakaian.  
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12. Dilarang membawa fasilitas atau peralatan 
laboratorium/studio keluar dari ruang laboratorium/studio 
tanpa perijinan dan persetujuan pihak petugas 
laboratorium.  

 
C. Waktu Penggunaan  

1. Waktu penggunaan fasilitas laboratorium/studio adalah 
pada hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 08:00 WIB dan 
paling lambat sudah dikembalikan pada pukul 17:00 WIB 
pada hari yang sama, dengan ketentuan bukan merupakan 
hari libur.  

2. Penggunaan di luar waktu yang tersebut di atas harus 
mendapat persetujuan Koordinator Laboratorium masing-
masing program studi dan Koordinator Inventaris dan 
peralatan laboratorium Broadcast dan Fotografi.  

3. Penggunaan laboratorium/studio dan peralatan di waktu 
khusus tersebut di atas HARUS mendapat pengawasan 
langsung oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan atau 
oleh petugas laboratorium.  

 
D. Lain-lain  

1. Pengguna laboratorium wajib menjaga kebersihan 
laboratorium/studio.  

2. Mahasiswa/i wajib menjaga ketenangan dan ketertiban di 
dalam laboratorium/studio.  

3. Pengguna fasilitas laboratorium/studio wajib 
mengembalikan peralatan ke tempat semula dan 
merapikannya secara teratur dan tertib setiap selesai 
menggunakan fasilitas laboratorium/studio tersebut.  

4. Mahasiswa/i dilarang merokok, makan, dan minum di 
dalam ruang laboratorium/studio.  

5. Tas dan barang-barang bawaan diletakkan secara tertib di 
tempat yang disediakan. 

6. Senantiasa berhati-hati dalam penggunaan fasilitas 
laboratorium/studio.  

7. Hanya yang bersedia mematuhi tata tertib ini yang 
diperkenankan menggunakan fasilitas laboratorium/studio 
UMN.  
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E. Sanksi-sanksi  
1. Rusak dan atau Hilang Pengguna fasilitas 

laboratorium/studio bertanggung jawab penuh berupa 
penggantian dengan barang yang sama, atas kehilangan 
dan ataupun kerusakan fasilitas laboratorium/studio yang 
disebabkan karena kecerobohan atau kelalaian selama 
penggunaan fasilitas laboratorium tersebut.  

2. Keterlambatan Pengembalian dan Penggunaan Fasilitas 
Keterlambatan pengembalian dari waktu yang telah 
ditentukan dan disepakati serta atau menyebabkan 
kerugian pada pihak lain akan dikenakan sanksi berupa 
LARANGAN penggunaan fasilitas laboratorium/studio 
selama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal peminjaman.  

3. Pemalsuan Data dan Penyalahgunaan Alat Pemalsuan data 
atau memberikan informasi yang tidak benar dalam 
formulir peminjaman serta penyalahgunaan peralatan dan 
fasilitas yang tidak sesuai dengan keperluan sebagaimana 
tertera di formulir peminjaman akan mendapat sanksi 
berupa LARANGAN penggunaan peralatan dan fasilitas 
laboratorium/studio selama 1 (satu) tahun penuh terhitung 
sejak tanggal peminjaman.  

4. Lain-lain  
a) Pelanggaran-pelanggaran berat akan dikenakan sanksi 

berupa LARANGAN penggunaan fasilitas 
laboratorium/studio hingga waktu yang tak terbatas.  

b) Petugas laboratorium/studio berhak mengambil 
tindakan yang bertujuan melindungi aset dan fasilitas 
serta kondisi laboratorium/studio dari gangguan 
ketertiban, penyalahgunaan dan pelanggaran atas 
fasilitas laboratorium/studio.  

c) Dalam kondisi tertentu, Petugas Laboratorium/Studio 
berhak membatalkan dan atau menarik kembali 
peralatan yang akan atau sedang digunakan oleh 
peminjam. 

5. Aturan Tambahan (terms & conditions)  
a) Bagi mahasiswa, penggunaan peralatan dan fasilitas 

mengacu pada tingkatan semester mahasiswa yang 
hendak meminjam. Mahasiswa semester awal hanya 
diizinkan menggunakan peralatan low end dan 
memiliki tingkat kesulitan yang rendah.  
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b) Untuk UKM dan kegiatan Kemahasiswaan di luar 
kegiatan akademik, peminjaman di luar waktu reguler 
hanya diizinkan 1 (satu) kali selama satu semester 
berjalan.  

c) Bagi mahasiswa tingkat akhir yang sedang 
mengerjakan Tugas Akhir (TA) maksimal peminjaman 
alat untuk menginap adalah 5 (lima) hari dan selang 
waktu tiga (3) hari mahasiswa tersebut baru diizinkan 
kembali meminjam alat.  

d) Bagi mahasiswa yang tengah mengerjakan tugas UTS 
dan UAS maksimal peminjaman alat yang boleh dibawa 
pulang adalah 3 hari.  

e) Jika dalam waktu yang bersamaan terdapat 2 (dua) 
atau lebih orang memasukkan form untuk 
menggunakan peralatan di waktu yang sama, maka 
akan dilihat berdasarkan skala prioritas penggunaan 
(lihat B.Teknis Penggunaan no.7).  

f) Setiap peminjaman terkait tugas kelompok, WAJIB 
mencantumkan nama dan NIM anggota kelompok.  

g) Keterlambatan pengembalian alat yang 
mengatasnamakan tugas kelompok akan dikenakan 
Sanksi BLACKLIST kepada seluruh anggota kelompok.  

h) Tata tertib ini dibuat sebagai landasan aturan 
penggunaan fasilitas laboratorium dan studio 
Universitas Multimedia Nusantara.  

4.4 LABORATORIUM NEWSROOM, RADIO DAN COLLABORATIVE 
CLASSROOM  
 
Laboratorium Newsroom adalah pusat pengembangan kajian 
jurnalistik terutama aspek praktik jurnalisme konvergen. Aspek ini 
mencakup, namun tidak terbatas pada praktik produksi konten 
jurnalistik, etika, perkembangan teknologi, studi khalayak serta 
kajian dan praktik model pembiayaan alternatif yang selaras dengan 
nilai-nilai jurnalisme. Laboratorium Newsroom terletak di Gedung B, 
lantai 6, Universitas Multimedia Nusantara. 
 
A. Laboratorium ini difokuskan untuk:  

1. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi 
penyelenggaraan berbagai mata kuliah yang relevan 
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dengan produksi karya jurnalistik, khususnya karya 
jurnalistik digital. 

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan metode 
pencarian, klarifikasi, pengolahan, dan pengemasan 
informasi dengan memanfaatkan teknologi baru untuk 
menghasilkan karya jurnalistik yang bermutu.  

 
B. Ruang Lingkup  

Pengguna laboratorium Newsroom, Radio dan Collaborative 
Classroom adalah seluruh civitas akademi UMN yang sudah 
berkoordinasi dengan Koordinator lab. FIKOM UMN. 
laboratorium Newsroom, Radio dan Collaborative Classroom 
mencakup penggunaan untuk kegiatan universitas, kelas reguler, 
pengerjaan tugas kuliah, kegiatan media kampus, kegiatan UKM 
dan kemahasiswaan, serta kegiatan lain yang telah 
dikoordinasikan sebelumnya dengan Koordinator Lab. FIKOM 
UMN.  

 
C. Teknis Penggunaan  

1. Sebelum menggunakan fasilitas laboratorium, Pengguna 
fasilitas laboratorium HARUS mengisi formulir yang 
dikeluarkan pihak pengelola laboratorium-koordinator 
Laboratorium FIKOM-UMN.  

2. Pengisian Form Penggunaan Fasilitas laboratorium Harus 
dilengkapi tanda tangan PENANGGUNG JAWAB serta sudah 
mendapat TANDA TANGAN perijinan pihak yang 
berwenang-koordinator Laboratorium FIKOM-UMN.  

3. Penggunaan peralatan di luar area kampus UMN harus 
mendapat persetujuan dan diketahui oleh Dosen 
pengampu mata kuliah dan Koordinator Laboratorium 
FIKOM-UMN.  

4. Penggunaan laboratorium dan peralatan sesuai dengan jam 
mata kuliah harus diawasi langsung oleh dosen mata kuliah 
yang bersangkutan atau oleh asisten laboratorium.  

5. Pemesanan fasilitas laboratorium dilakukan selambat-
lambatnya satu minggu sebelumnya. 

6. Prioritas penggunaan fasilitas laboratorium secara umum 
diatur berdasarkan Nomor Formulir dan tanggal masuk 
Formulir pemesanan yang diterima oleh pengelola 
laboratorium.  
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7. Prioritas penggunaan fasilitas laboratorium secara khusus 
dalam kondisi penting dan mendesak diatur berdasarkan 
urutan-urutan, sebagai berikut:  
a) Kegiatan Besar Universitas,  
b) Kegiatan Kelas Reguler,  
c) Pengerjaan Tugas Kuliah,  
d) Kegiatan Media Kampus,  
e) Kegiatan UKM dan Kemahasiswaan  
f) Dan lain-lain  

8. Penggunaan Laboratorium Newsroom, Radio dan 
Collaborative Classroom dianggap BATAL apabila setelah 
satu jam dari waktu peminjaman yang disepakati, 
peminjam tidak hadir.  

9. Penanggung jawab/ peminjam alat harus membawa KARTU 
PENGENAL yang dikeluarkan pihak kampus dan masih 
berlaku sebagai jaminan  

10. Penanggung jawab/peminjam alat harus mengembalikan 
peralatan yang digunakan langsung kepada Pengelola 
Laboratorium, dan TIDAK BOLEH dititipkan ke orang lain.  

11. Fasilitas yang dipinjam WAJIB diperikasa kondisinya secara 
seksama dan bersama-sama antara peminjam dan petugas 
laboratorium sebelum dan sesudah pemakaian.  

12. Dilarang membawa fasilitas atau peralatan laboratorium 
keluar dari ruang laboratorium tanpa perijinan dan 
persetujuan pengelola laboratorium.  

13. Media kampus wajib berkoordinasi dengan Koordinator 
Laboratorium FIKOM-UMN  

 
D. Waktu Penggunaan  

1. Waktu penggunaan laboratorium dan sarana pendukung 
didalamnya adalah pada hari Senin hingga Jumat, mulai 
pukul 08:00 WIB hingga 17:00 WIB pada hari yang sama. 

2. Penggunaan di luar waktu yang tersebut di atas harus 
mendapat persetujuan Dosen Pengampu Mata Kuliah 
terkait dan Koordinator Laboratorium.  

3. Pengguna wajib berkoordinasi dengan BAAK perihal 
peminjaman.  

4. Penggunaan laboratorium dan peralatan pada waktu 
khusus seperti tersebut di atas (poin 2) HARUS mendapat 
pengawasan langsung oleh Asisten laboratorium.  
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E. Lain-lain  

1. Penggunaan laboratorium wajib menjaga kebersihan 
laboratorium.  

2. Mahasiswa/i wajib menjaga ketenangan dan ketertiban di 
dalam laboratorium.  

3. Penggunaan fasilitas laboratorium wajib mengembalikan 
peralatan ketempat semula, merapikannya secara teratur 
dan mematikan peralatan elektronik setiap selesai 
menggunakan fasilitas laboratorium tersebut.  

4. Mahasiswa/i dilarang merokok, makan, dan minum di 
dalam ruang laboratorium.  

5. Tas dan barang-barang bawaan diletakkan secara tertib, 
rapi dan aman.  

6. Senantiasa berhati-hati dalam penggunaan fasilitas 
laboratorium  

7. Hanya yang bersedia mematuhi tata tertib ini yang 
diperkenankan menggunakan fasilitas laboratorium UMN.  

8. Segala hal yang belum diatur dalam aturan ini wajib 
berkoordinasi dengan Koordinator Laboratorium FIKOM-
UMN.  

 
F. Sanksi-sanksi  

1. Rusak dan atau Hilang  
Penggunaan fasilitas laboratorium bertanggung jawab 
penuh berupa penggantian dengan barang yang sama, atas 
kehilangan dan ataupun kerusakan fasilitas laboratorium 
yang disebabkan karena kecerobohan atau kelalaian 
selama pengguna fasilitas laboratorium tersebut.  

2. Keterlambatan Pengembalian dan Penggunaan Fasilitas 
Keterlambatan pengembalian dari waktu yang telah 
ditentukan dan disepakati serta atau menyebabkan 
kerugian pada pihak lain akan dikenakan sanksi berupa 
LARANGAN penggunaan fasilitas laboratorium selama 6 
(enam) bulan terhitung dari tanggal peminjaman.  

3. Pemalsuan Data dan Penyalahgunaan Alat  
Pemalsuan Data atau memberikan informasi yang tidak 
benar dalam formulir peminjaman serta penyalahgunaan 
peralatan dan fasilitas yang tidak sesuai dengan keperluan 
sebagaimana tertera di formulir peminjaman akan 
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mendapat sanksi berupa LARANGAN penggunaan peralatan 
dan fasilitas laboratorium selama 1 (satu) tahun penuh 
terhitung dari tanggal peminjaman.  

4. Lain-lain  
a. Pelanggaran-pelanggaran berat akan dikenakan sanksi 

berupa LARANGAN penggunaan fasilitas laboratorium 
hingga waktu yang tak terbatas.  

b. Pengelola laboratorium berhak mengambil tindakan 
yang bertujuan melindungi asset dan fasilitas serta 
kondisi laboratorium dari gangguan ketertiban, 
penyalahgunaan dan pelanggaran atas fasilitas 
laboratorium.  

c. Dalam kondisi tertentu, Petugas laboratorium berhak 
membatalkan dan atau menarik kembali peralatan 
yang akan atau sedang digunakan oleh peminjam.  

 
G. Dokumen terkait  

1. PT-06/PM-03/PND-01  
2. PT-06/PM-03/SOP-07  
3. PT-06/PM-03/SOP-07/FORM-01  

 
4.5 Laboratorium Fakultas Bisnis  
 
Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dalam upaya mencapai 
Academic Excellence, Fakultas Bisnis yang terdiri dari program studi 
akuntansi, program studi manajemen, dan program studi perhotelan 
Universitas Multimedia Nusantara menyelenggarakan kelas 
laboratorium untuk beberapa mata kuliah.  
 
Mata kuliah laboratorium Fakultas Bisnis yang tersedia adalah: 
a. Pengantar Akuntansi 1 dan Pengantar Akuntansi 2  
b. Akuntansi Biaya  
c. Akuntansi Manajemen  
d. Akuntansi Keuangan 1 dan Akuntansi Keuangan 2  
e. Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dan Akuntansi Keuangan 

Lanjutan 2  
f. Sistem Informasi Akuntansi 1 dan Sistem Informasi Akuntansi 2  
g. Matematika Bisnis  
h. Statistika Bisnis 1 dan Statistika Bisnis 2  
i. Manajemen Operasional  
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j. Manajemen Keuangan 1 dan Manajemen Keuangan 2  
k. Kantor Depan 1 dan Kantor Depan 2 
l. Tata Graha 1 dan Tata Graha 2 
m. Binatu 
n. Tata Hidang 1 dan Tata Hidang 2 
o. Tata Boga 1 dan Tata Boga 2 
p. Patiseri 
q. Seni Hias Boga  
 
Kelas Laboratorium yang berkaitan dengan mata kuliah prodi 
akuntansi dan program studi manajemen diampu oleh asisten 
laboratorium akuntansi dengan sistematika sebagai berikut:  
 
A. Sistem Perekrutan  

 
Diagram alur proses recruitment  
Alur proses sistem perekrutan asisten laboratorium Fakultas 
Bisnis: 
 

 
Mekanisme pendaftaran 

 
i. Syarat pendaftaran (administrasi formulir)  

a. Mahasiwa minimal telah menduduki semester 4.  
b. Mahasiswa dengan IPK ≥ 3.00  
c. Nilai untuk mata kuliah yang akan diampu minimal B.  
d. Memiliki minat dalam mengajar dan membagikan ilmu.  
e. Bersedia mengikuti prosedur asisten laboratorium yang 

telah ditentukan.  
f. Mampu bekerja sama dalam tim.  

ii. Tes Tertulis  
Soal untuk tes tertulis akan disusun dan diperiksa oleh 
koordinator mata kuliah (terdiri dari 3 soal essay), dimana 
nilainya akan menjadi salah satu aspek penilaian dalam form 
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penilaian pemilihan asisten. Nilai untuk tes tertulis adalah 
minimal 70 (Grade B).  

iii. Psikotest, Interview dan Microteaching  
a. Psikotest akan diselenggarakan oleh pihak internal UMN 

(Student Support and Services). Psikotest bertujuan 
untuk menilai kepribadian asisten, integritas, loyalitas 
dan apakah mampu bekerja sama dalam tim.  

b. Interview dan Microteaching wajib dihadiri dan dinilai 
oleh kepala program studi, sekretaris program studi, 
koordinator laboratorium dan koordinator dosen mata 
kuliah yang bersangkutan. 

 
Timeline untuk Proses Perekrutan 

 
Total lama waktu perekrutan adalah 1 (satu) bulan. 
 
 
 
B. Tata Tertib Asisten Laboratorium Fakultas Bisnis  

 
PERSIAPAN MENGAJAR  
1. Asisten wajib mengikuti pertemuan persiapan mengajar di 

waktu yang telah ditentukan.  
2. Ketidakhadiran asisten dalam pertemuan persiapan 

mengajar, hanya diperkenankan maksimal 3 kali selama 1 
periode semester.  

3. Asisten yang tidak dapat menghadiri kelas persiapan, wajib 
memberikan informasi kepada Koordinator masing-masing 
dan menyusun jadwal pertemuan susulan dengan 
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koordinator untuk memastikan bahwa asisten terkait 
sungguh siap mengajar di kelas laboratorium yang telah 
ditentukan.  

 
SELAMA PROSES BELAJAR MENGAJAR  
1. Asisten wajib hadir tepat pada waktunya serta 

berpenampilan yang rapi dan sopan (kemeja dan celana 
panjang/rok dibawah lutut untuk wanita).  

2. Asisten tetap menerapkan batas keterlambatan yaitu 15 
menit dan batas maksimal ketidakhadiran 2 kali dalam 1 
semester.  

3. Asisten tidak diperkenankan memberikan kesempatan 
menjawab yang sifatnya menambah point nilai bagi 
mahasiswa yang belum menyelesaikan tugasnya dimana 
terdapat mahasiswa lainnya yang juga telah selesai 
mengerjakan tugas yang sama.  

4. Asisten wajib mengajar secara bergantian dan berkeliling 
memantau proses belajar mahasiswa di kelas.  

5. Asisten wajib membantu memastikan mahasiswa telah 
melaksanakan seluruh kewajiban dan peraturan terkait 
Kelas Laboratorium. 

 
 
KEWAJIBAN ASISTEN  
1. Asisten wajib membuat soal yang digunakan dalam 

penyusunan modul sesuai dengan materi yang telah 
ditentukan oleh Koordinator Mata Kuliah.  

2. Asisten wajib memeriksa dan memberi nilai tugas yang 
mahasiswa kerjakan setiap minggunya.  

3. Asisten wajib memeriksan dan memberi nilai untuk Ujian 
tengah Semester maupun Ujian Akhir Semester.  

 
KETENTUAN LAINNYA  
1. Asisten wajib ikut serta dalam proses peletakan kembali 

modul dan buku besar (untuk prodi akuntansi) ke ruang 
penyimpanan laboratorium setelah kelas selesai.  

2. Pengadaan Kelas Pengganti di luar hari Libur Nasional 
diperbolehkan maksimal 2 kali dalam 1 semester, namun 
harus konsultasi terlebih dahulu kepada dosen coordinator 
mata kuliah.  
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3. Seluruh mahasiswa dianggap hadir dalam kelas pengganti.  
4. Mahasiswa diperkenankan tetap mengerjakan latihan soal 

di pertemuan yang tidak dihadirinya dengan syarat nilai 
maksimal yaitu 80. 

5. Modul yang digunakan dalam kelas laboratorium, tidak 
diperkenankan dibawa pulang oleh mahasiswa kecuali 
ditetukan lain, seperti pertemuan sebelum dan mejelang 
UTS serta UAS.  

6. Modul akan dapat dikembalikan sepenuhnya kepada 
mahasiswa pada akhir masa semester terkait. 

 
Kelas Laboratorium yang berkaitan dengan mata kuliah prodi 
perhotelan diatur tersendiri di luar dari peraturan fakultas Bisnis.  
Laboratorium Prodi Perhotelan terdiri dari lima laboratorium utama 
yakni laboratorium Kantor Depan, laboratorium Tata Graha, 
laboratorium Binatu, laboratorium Tata Hidang, dan laboratorium 
Tata Boga. Laboratorium yang ada digunakan sebagai pusat 
pengembangan keahlian hotelier terutama aspek pelayanan jasa 
kepada tamu. Aspek ini mencakup keseluruhan mata kuliah inti dan 
pendukukung yang ada di dalam program studi Perhotelan UMN. 
Laboratorium Perhotelan terletak di Gedung D, lantai 3, Universitas 
Multimedia Nusantara. 
 
A. Laboratorium Perhotelan ini difokuskan untuk:  

1. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi 
penyelenggaraan berbagai mata kuliah yang relevan 
dengan program studi vokasi perhotelan. 

2. Menyelenggarakan pelatihan, pengembangan, 
pengolahan, dan pengemasan produk hotel dengan 
memanfaatkan teknologi baru untuk mengasah keahlian 
vokasi yang bermutu.  

 
B. Ruang Lingkup  

Pengguna laboratorium Perhotelan adalah seluruh civitas 
akademi UMN yang sudah berkoordinasi dengan Kaprodi 
Perhotelan UMN dan asisten lab Perhotelan UMN. Laboratorium 
Perhotelan mencakup penggunaan untuk kegiatan universitas, 
kelas reguler, pengerjaan tugas kuliah, kegiatan media kampus, 
kegiatan UKM dan kemahasiswaan, serta kegiatan lain yang telah 
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dikoordinasikan sebelumnya dengan Kaprodi Perhotelan UMN 
dan pihak pengelola laboratorium perhotelan UMN.  

 
Tata Tertib Penggunaan Fasilitas Laboratorium Perhotelan: 
  
A. Pengguna fasilitas  

1. Seluruh sivitas akademi UMN berhak menggunakan fasilitas 
laboratorium perhotelan.  

2. Penggunaan fasilitas laboratorium terikat tata tertib dan 
aturan yang berlaku.  

 
B. Teknis Penggunaan  

1. Sebelum menggunakan fasilitas laboratorium perhotelan, 
pengguna fasilitas HARUS mengisi formulir yang 
dikeluarkan pihak pengelola laboratorium.  

2. Pengisian Form Penggunaan Fasilitas laboratorium HARUS 
dilengkapi tanda tangan PENANGGUNG JAWAB serta sudah 
mendapat TANDA TANGAN perizinan pihak yang 
berwenang (kaprodi/wakaprodi Perhotelan).  

3. Penggunaan peralatan di luar area kampus UMN harus 
mendapat persetujuan dan diketahui oleh pihak pengelola 
laboratorium perhotelan dan Kaprodi/Wakaprodi 
Perhotelan. 

4. Penggunaan laboratorium dan peralatan sesuai dengan jam 
mata kuliah harus diawasi langsung oleh dosen mata kuliah 
yang bersangkutan dan pihak pengelola laboratorium 
perhotelan.  

5. Pemesanan penggunaan fasilitas laboratorium dilakukan 
selambat-lambatnya 4 (empat) hari sebelumnya.  

6. Prioritas penggunaan fasilitas laboratorium secara umum 
diatur berdasarkan nomor formulir dan tanggal masuk 
formulir pemesanan yang diterima oleh pihak 
laboratorium.  

7. Prioritas penggunaan fasilitas laboratorium secara khusus 
dalam kondisi penting dan mendesak diatur berdasarkan 
urutan-urutan, sebagai berikut:  
a. Kegiatan Besar Perusahaan/Kampus,  
b. Kegiatan Kelas Praktikum,  
c. Pengerjaan Proyek Tugas Akhir,  
d. Pengerjaan Tugas Kuliah,  
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e. Kegiatan Jurnalistik Radio UMN dan Produksi TV UMN,  
f. Kegiatan UKM dan Kemahasiswaan,  
g. dan lain-lain.  

8. Dalam hal pengambilan barang atau penggunaan 
laboratorium, setelah satu jam dari waktu pengambilan 
yang disepakati dan peralatan belum diambil, pemesanan 
dinyatakan BATAL. 

9. Penanggung jawab mengambil sendiri peralatan yang 
dipinjam dengan membawa kartu pengenal yang 
dikeluarkan pihak kampus dan masih berlaku.  

10. Penanggung jawab/peminjam alat harus mengembalikan 
peralatan yang digunakan langsung kepada pihak pengelola 
laboratorium perhotelan, dan TIDAK BOLEH dititipkan ke 
orang lain.  

11. Fasilitas yang dipinjam WAJIB diperiksa kondisinya secara 
seksama dan bersama-sama antara peminjam dan pihak 
pengelola laboratorium perhotelan sebelum dan sesudah 
pemakaian.  

12. Dilarang membawa fasilitas atau peralatan laboratorium 
keluar dari ruang laboratorium tanpa perijinan dan 
persetujuan pihak pengelola laboratorium perhotelan dan 
Kaprodi/Wakaprodi Perhotelan.  

 
C. Waktu Penggunaan  

1. Waktu penggunaan fasilitas laboratorium adalah pada hari 
Senin sampai Jumat, mulai pukul 08:00 WIB dan paling 
lambat sudah dikembalikan pada pukul 17:00 WIB pada hari 
yang sama, dengan ketentuan bukan merupakan hari libur.  

2. Penggunaan di luar waktu yang tersebut di atas harus 
mendapat persetujuan pihak pengelola laboratorium 
perhotelan dan Kaprodi/Wakaprodi.  

3. Penggunaan laboratorium dan peralatan di waktu khusus 
tersebut di atas HARUS mendapat izin dan pengawasan 
langsung oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan, 
Kaprodi/Wakaprodi, dan pihak pengelola laboratorium 
perhotelan.  

 
D. Lain-lain  

1. Pengguna fasilitas laboratorium wajib menjaga kebersihan 
laboratorium.  
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2. Pengguna fasilitas laboratorium wajib menjaga ketenangan 
dan ketertiban di dalam laboratorium.  

3. Pengguna fasilitas laboratorium wajib mengembalikan 
peralatan ke tempat semula dan merapikannya secara 
teratur dan tertib setiap selesai menggunakan fasilitas 
laboratorium tersebut.  

4. Pengguna fasilitas laboratorium dilarang merokok, makan, 
dan minum di dalam ruang laboratorium.  

5. Tas, gadget, dan barang-barang bawaan lainnya diletakkan 
secara tertib di tempat yang disediakan. 

6. Senantiasa berhati-hati dalam penggunaan fasilitas 
laboratorium.  

7. Pengguna fasilitas laboratorium mengenakan seragam 
lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

8. Pengguna fasilitas laboratorium diperbolehkan membawa 
peralatan dan bahan sendiri pada saat pelaksanaan ujian 
praktikum dengan risiko dan tanggung jawabnya masing-
masing.  

9. Hanya yang bersedia mematuhi tata tertib ini yang 
diperkenankan menggunakan fasilitas laboratorium/studio 
UMN.  
 

E. Sanksi-sanksi  
1. Rusak dan atau Hilang Pengguna fasilitas laboratorium 

bertanggung jawab penuh berupa penggantian dengan 
barang yang sama, atas kehilangan dan ataupun kerusakan 
fasilitas laboratorium yang disebabkan karena kecerobohan 
atau kelalaian selama penggunaan fasilitas laboratorium 
tersebut.  

2. Keterlambatan Pengembalian dan Penggunaan Fasilitas 
Keterlambatan pengembalian dari waktu yang telah 
ditentukan dan disepakati serta atau menyebabkan 
kerugian pada pihak lain akan dikenakan sanksi berupa 
LARANGAN penggunaan fasilitas laboratorium selama 6 
(enam) bulan terhitung dari tanggal peminjaman.  

3. Pemalsuan Data dan Penyalahgunaan Alat Pemalsuan data 
atau memberikan informasi yang tidak benar dalam 
formulir peminjaman serta penyalahgunaan peralatan dan 
fasilitas yang tidak sesuai dengan keperluan sebagaimana 
tertera di formulir peminjaman akan mendapat sanksi 
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berupa LARANGAN penggunaan peralatan dan fasilitas 
laboratorium/studio selama 1 (satu) tahun penuh terhitung 
sejak tanggal peminjaman.  

4. Lain-lain  
a) Pelanggaran-pelanggaran berat akan dikenakan sanksi 

berupa LARANGAN penggunaan fasilitas laboratorium 
hingga waktu yang tak terbatas.  

b) Pihak pengelola laboratorium perhotelan berhak 
mengambil tindakan yang bertujuan melindungi aset 
dan fasilitas serta kondisi laboratorium dari gangguan 
ketertiban, penyalahgunaan dan pelanggaran atas 
fasilitas laboratorium.  

c) Dalam kondisi tertentu, pihak pengelola laboratorium 
perhotelan dan atau Kaprodi Perhotelan berhak 
membatalkan dan atau menarik kembali peralatan 
yang akan atau sedang digunakan oleh peminjam. 

 
Kelas Laboratorium yang berkaitan dengan mata kuliah prodi 
perhotelan dipersiapkan oleh pengelola laboratorium perhotelan 
dengan tata tertib sebagai berikut:  
 
PERSIAPAN MENGAJAR  
1. Pengelola wajib mengikuti pertemuan persiapan mengajar di 

waktu yang telah ditentukan.  
2. Pengelola wajib mengecek kesiapan alat sebelum kegiatan 

praktikum dilaksanakan dan memberikan informasi kepada 
pimpinan program studi dan atau wakil pimpinan program studi 
apabila memiliki kendala dalam persiapan laboratorium 
minimal dua hari sebelum hari praktikum. 

3. Pengelola memastikan jumlah perlengkapan dan peralatan 
mencukupi untuk digunakan saat praktikum.  

4. Pengelola menyediakan formulir peminjaman ruangan atau 
peralatan dan membuat jadwal penggunaan laboratorium.  

 
SELAMA PROSES BELAJAR MENGAJAR  
1. Pengelola Lab wajib hadir tepat pada waktunya serta 

berpenampilan yang rapi dan sopan (kemeja dan celana 
panjang/rok dibawah lutut untuk wanita).  

2. Pengelola wajib ikut berkeliling memantau proses belajar 
mahasiswa di labrotarium.  
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3. Pengelola wajib membantu memastikan mahasiswa telah 
melaksanakan seluruh kewajiban dan peraturan terkait Kelas 
Laboratorium. 

 
 
KETENTUAN LAINNYA  
1. Pengelola wajib melakukan inventarisir peralatan dan 

perlengkapan praktikum sebelum dan sesudah ruang lab 
digunakan.  

2. Modul praktikum yang dimiliki oleh mahasiswa tidak 
diperkenankan di bawa ke dalam ruang praktikum. Mahasiswa 
hanya membawa buku catatan kecil yang dapat dimasukkan ke 
dalam saku selama proses praktikum berlangsung.  
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BAB V PROGRAM STUDI JURNALISTIK 

 
Program Studi Jurnalistik bertujuan menghasilkan lulusan yang 

mampu bekerja sebagai jurnalis multiplatform, multimedia content 

producers, serta researcher di bidang jurnalisme konvergensi. 

Melalui metode pembelajaran berbasis pengalaman langsung, 

mahasiswa diajak untuk melakuan ekplorasi terhadap bentuk-

bentuk baru jurnalisme, seperti virtual reality journalism, 

augmented reality journalism, data journalism, drone journalism, 

visual journalism, mobile journalism dan lain-lain. 

5.1 Profil Lulusan Program Studi Jurnalistik 

1. Jurnalis multiplatform yang mampu beradaptasi dengan 
lingkungan pekerjaan media televisi, radio, cetak, online, 
bahkan konvergensi. 

2. Praktisi media seperti: producer program tv dan radio, 
camera person, floor director, production assistant, penyiar 
tv dan radio, jurnalis foto. 

3. Multimedia Content Producers dengan jiwa 
kewirausahaan yang mampu mengembangkan bisnis 
konten untuk memenuhi kebutuhan industri media dan 
korporasi terhadap konten-konten multimedia. 

4. Researcher yang mampu melakukan riset kajian ilmu 
jurnalistik sekaligus juga mampu melakukan riset praktis 
dalam pengembangan produk baru jurnalisme dan evaluasi 
terhadap produk-produk jurnalisme. 

5.2 Kompetensi  

5.2.1 Kompetensi utama 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 045/U/2002, kurikulum inti adalah 

penciri kompetensi utama. Kompetensi utama yang tercermin 

di dalam kurikulum inti ini memiliki beberapa fungsi, antara lain 

sebagai dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, sebagai 

acuan baku minimal penyelenggaraan program studi, serta 
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berlaku secara nasional karena merupakan hasil kesepakatan 

bersama di antara kalangan perguruan tinggi. 

Kurikulum inti Program Studi Jurnalistik Universitas 

Multimedia Nusantara merujuk pada rumusan capaian 

pembelajaran dan kompetensi lulusan jurnalistik hasil 

kesepakatan Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi 

(ASPIKOM) di Indonesia. 

Kompetensi utama lulusan Program Studi Jurnalistik 

yang disusun berdasarkan rumusan ASPIKOM itu meliputi 

beberapa unsur yaitu sikap, penguasaan pengetahuan, 

keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Berikut adalah 

uraian kompetensi utama yang menjadi target capaian 

pembelajaran minimal Program Studi Jurnalistik. 

1. Sikap 
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius. 
b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan 
etika. 

c. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 
d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta 

tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung 
jawab pada negara dan bangsa. 

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, 
agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan 
orisinal orang lain. 

f. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 
peradaban berdasarkan Pancasila. 

g. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta 
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

h. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. 

i. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, 
dan kewirausahaan. 

j. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan 
di bidang keahliannya secara mandiri. 
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k. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab 
dengan menghasilkan produk jurnalistik yang tidak 
memberikan dampak yang dapat menimbulkan 
keresahan khalayak karena bertentangan dengan 
norma hukum, norma sosial dan etika yang berlaku. 
 

2. Penguasaan Pengetahuan 
a. Menguasai konsep teoretis jurnalistik sebagai bagian 

dari teori komunikasi. 
b. Menguasai prinsip sistem sosial, budaya, hukum, 

ekonomi, dan politik khususnya dalam konteks 
nasional, etika, peraturan, dan standar jurnalistik. 

c. Menguasai teknik penulisan produk jurnalistik dan 
metode penelitian jurnalistik. 

d. Menguasai etika jurnalistik dan nilai-nilai kemanusiaan 
(humanity values). 

e. Menguasai kaidah, prinsip dan teknik komunikasi lintas 
fungsi, level organisasi, dan budaya. 

f. Menguasai prinsip dan isu terkini dalam ekonomi, 
politik, sosial, ekologi, perkembangan teknologi 
terbaru dan terkini secara umum. 

g. Menguasai teknik komunikasi menggunakan teknologi 
terbaru dan terkini yang relevan. 

 

3. Keterampilan Umum 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, 

dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 
sesuai dengan bidang keahliannya. 

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

c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 
sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata 
cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 
solusi, gagasan, desain atau kritik seni. 
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d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di 
atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

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

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

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

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

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

 

4. Keterampilan Khusus 
a. Mampu menghasilkan produk jurnalistik yang sesuai 

dengan norma hukum, norma sosial, dan etika yang 
berlaku. 

b. Mampu menghasilkan produk jurnalistik yang netral 
dan sesuai kebernaran (impartiality and truthfulness); 
aktual, penting, tepat, unik, serta mempunyai dampak 
yang luas. Produk jurnalistik yang dihasilkan juga 
mencerminkan pemikiran kritis, skeptis, dan 
kedalaman analisis pembuat berita; keakuratan 
sumber berita; kelengkapan dan kemanfaatan berita. 

c. Mampu memilih media yang paling tepat dan paling 
baik dalam upaya meningkatkan nilai berita dan 
jangkauan pemberitaan. 

d. Mampu menganalisis pengaruh sejarah, ekonomi, 
politik, hukum atau aturan pemerintah terhadap iklim 
jurnalisme dan kebebasan berbicara. 
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e. Mampu menulis, mengedit, mendesain dan 
memproduksi berita dalam berbagai jenis dan konteks 
yang disalurkan melalui media massa dengan 
berdasarkan pada teori komunikasi massa dan prinsip-
prinsip praktik jurnalistik. 

f. Mampu mewawancarai sumber berita secara 
eksploratif dan dapat menggunakan teknologi 
komunikasi, informasi, dan fotografi untuk 
mengoptimalkan praktik jurnalistik. 

g. Mampu melakukan persuasi dan komunikasi 
antarpribadi dalam menjalin hubungan dengan sumber 
berita. 

 

5.2.2 Kompetensi Pendukung 

Sesuai dengan ketentuan di dalam Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 

tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, kompetensi 

pendukung lululsan adalah kompetensi yang bersifat khusus, 

tetapi tetap berhubungan dengan kompetensi utama. Program 

studi bisa menyusun kompetensi pendukung ini sebagai penciri 

program studi tersebut. 

Program Studi Jurnalistik Universitas Multimedia 

Nusantara menyusun kompetensi pendukung berdasarkan 

kompetensi utama yang sudah ada. Kompetensi pendukung 

lulusan Program Studi Jurnalistik terbagi ke dalam dua bahan 

kajian, yaitu: 

a. Ruang lingkup jurnalisme. 

Kompetensi yang terkait bahan kajian ruang lingkup 

jurnalisme adalah kompetensi untuk melakukan peliputan 

tema yang spesifik, seperti liputan lingkungan, olah raga, 

teknologi, ekonomi dan sebagainya. Kompetensi pendukung 

seperti ini dirancang berdasarkan pertimbangan bahwa 

jurnalis, praktisi media, penyedia konten faktual, dan 

peneliti media harus memahami tema tertentu agar mampu 
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melakukan produksi konten atau prosedur penelitian 

dengan baik. 

b. Manajemen media. 

Bahan kajian manajemen media berkaitan dengan proses 

pengelolaan dan bisnis media digital. Kemudian, kedua 

bidang itu dirumuskan sebagai dua kompetensi pendukung 

yang merupakan pengembangan dari kompetensi utama 

yang sudah ada. Dua kompetensi pendukung ini tercermin 

dalam sejumlah mata kuliah yang ditawarkan kepada 

mahasiswa. Berikut adalah kompetensi pendukung lulusan 

Program Studi Jurnalistik. 

1. Menguasai prinsip dan issue terkini di level nasional dan 
internasional, terutama dalam bidang ekonomi, politik, 
budaya, sosial, kemanusiaan lingkungan, 
perkembangan teknologi terbaru, hiburan, dan olahraga 
secara umum serta mampu menerapkan pengetahuan 
itu dalam pembuatan konten berbasis fakta. 

2. Mampu merencanakan dan mengelola aspek manajerial 
produksi konten dengan menyeimbangkan aspek bisnis 
dan kualitas konten berita berbasis fakta di media 
digital. 

 

5.2.3 Kompetensi lain 

Seperti kompetensi pendukung, kompetensi lain juga 

harus berkaitan dengan kompetensi utama. Narasi dan 

substansi kompetensi lain ini bisa ditetapkan langsung secara 

otonom oleh program studi. Kompetensi lain ini juga akan 

menjadi penciri yang membedakan fokus kurikulum program 

studi yang satu dan program studi sejenis lainnya.  

Berdasarkan hal itu, Program Studi Jurnalistik 

memasukkan bahan kajian khusus yang menjadi penciri 

program studi, yaitu “Jurnalisme dan Teknologi” serta 

“Jurnalisme dan Big Data”. Dua bahan kajian ini dipilih karena 

Program Studi Jurnalistik berorientasi ke masa depan. 
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Pola kerja di masa depan adalah pola kerja yang 

menerapkan prinsip kolaboratif yang berorientasi pada 

pemecahan masalah (problem solving) dengan menggunakan 

berbagai cara yang kreatif dan inovatif. Program Studi Jurnalistik 

menerapkan pola kerja yang kolaboratif di berbagai mata kuliah 

yang berorientasi pada produksi karya jurnalistik berbasis 

teknologi, seperti Data Journalism, Visual Storytelling for 

Journalism, Digital News Production dan lainnya. Melalui 

berbagai mata kuliah tersebut, mahasiswa belajar untuk bekerja 

di dalam tim untuk menyelesaikan berbagai project, kasus, atau 

persoalan yang diajukan oleh dosen. Mahasiswa akan 

melakukan studi pustaka dan melakukan perbandingan dengan 

model-model penyelesaian persoalan yang pernah ada untuk 

mendapatkan bentuk solusi baru yang kreatif dan inovatif.  

Komitmen program studi untuk menerapkan budaya 

belajar kolaboratif juga diperkuat dengan penyediaan fasilitas 

yang mendukung. Program Studi menyediakan beberapa 

laboratorium kolaboratif yang bisa berfungsi sebagai ruang 

kelas. Penataan prasarana di ruangan ini diatur untuk 

mendukung pola belajar kolaboratif, seperti penataan kursi dan 

meja yang berkelompok serta penempatan layar monitor di 

setiap kelompok untuk memantau perkembangan project yang 

sedang dikerjakan.  

Orientasi ke masa depan dalam kurikulum Program 

Studi juga terlihat dalam produk jurnalistik yang dihasilkan di 

setiap mata kuliah. Masa depan jurnalisme bukan hanya 

tentang teks dan visualisasi, melainkan juga bergantung kepada 

kemampuan orang-orang yang bekerja di dalamnya dalam 

mengadopsi atau menguasai berbagai teknologi dan teknik 

penyajian konten berbasis fakta. Kedua area kompetensi yang 

bersifat khusus tersebut menjadi keunggulan Prodi Jurnalistik di 

Universitas Multimedia Nusantara dibandingkan dengan prodi-

prodi lain yang sejenis.  

Berikut adalah kompetensi lain yang bersifat khusus 

tersebut. 
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Mampu merencanakan, melakukan eksekusi dan evaluasi kegiatan 

produksi dan distribusi konten berbasis fakta dengan memanfaatkan 

teknologi dan saluran-saluran informasi dan komunikasi terkini yang 

meliputi penggunaan outlet/format digital, elemen grafis, perangkat 

mobile, penggunaan media sosial, analisis media sosial, eksplorasi 

aplikasi web, penarikan data, pengolahan data, dan penyajian data. 
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KURIKULUM PROGRAM STUDI JURNALISTIK 

 
SEMESTER 1 

No Mata Kuliah Kode  SKS 
Nilai 

Minimal 
Lulus 

Prasyarat 

1 English 1 UM 122 2 C   

2 
Communication 
& Technology 

FK 116 2 C   

3 Religiosity UM 152 2 C   

4 Pancasila UM 162 2 C   

5 
Introduction to 
Communication 
Science 

FK 100 3 B   

6 
Critical & Creative 
Thingking 

FK 110 2 D   

7 
Digital 
Photography 

FK 114 2 D   

8 
Creative Writing 
and Storytelling 

FK 111 3 D   

9 
Introduction to 
Journalism 

JR 112 3 B   

Total sks semester 1 21     
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SEMESTER 2 

No Mata Kuliah Kode  SKS 
Nilai 

Minimal 
Lulus 

Prasyarat 

1 
Bahasa Indonesia 
for Communication 

FK 205 2 D   

2 Civic UM 163 2 C   

3 
Communication 
Theory 

FK 201 3 B 

FK 100: 
Introduction to 
Communication 
Science 

4 
Interpersonal 
Communication 
Skills 

FK 302 3 D 

FK 100: 
Introduction to 
Communication 
Science 

5 Digital Videography FK 215 3 D 
FK 114: Digital 
Photography 

6 
Media Ethics and 
Law 

JR 251 3 D 
JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

7 
History of 
Journalism 

JR 214 2 D 
JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

8 Photojournalism JR 215 3 D 
JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

Total sks semester 2 21     
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SEMESTER 3 

No Mata Kuliah Kode  SKS 
Nilai 

Minimal 
Lulus 

Prasyarat 

1 

Mass 
Communication 
& Popular 
Culture 

FK 303 3 D 

FK 100: 
Introduction to 
Communication 
Science 

FK201: 
Communication 
Theory 

2 
Sociology of 
Communications 

FK 304 2 D 
FK201: 
Communication 
Theory 

3 
Intercultural 
Journalism 

JR 342 3 D 

JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

FK 100: 
Introduction to 
Communication 
Science 

4 
Media and 
Politics 

JR 349 3 D 

JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

FK 100: 
Introduction to 
Communication 
Science 

5 News Writing JR 313 3 C 
JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

6 
Interview dan 
Reportage 

JR 317 3 D 
JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

7 
News Graphics 
and Design 

JR 332 3 D 
JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

8 Ellective 1   3     
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>> 
Environmental 
Journalism 

JR 546   D 
JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

  
>> Humanitarian 
Journalism 

JR 544   D 
JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

  
>> Reporting 
Issues of 
Diversity 

JR 545   D 
JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

Total sks semester 3 23     
 

SEMESTER 4 

No Mata Kuliah Kode  SKS 
Nilai 

Minimal 
Lulus 

Prasyarat 

1 
Ethics & 
Communication 
Philosophy 

FK 412 3 D 

FK 100: 
Introduction to 
Communication 
Science 

FK201: 
Communication 
Theory 

2 Feature Writing JR 416 3 D 

JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

JR 313: News 
Writing 

3 
Radio 
Journalism 

JR 424 3 D 
JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

4 TV Journalism JR 421 3 D 
JR 112: 
Introduction to 
Journalism 
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5 
Web Apps for 
Journalism 

JR 434 3 D 

JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

JR 332: News 
Graphics and 
Design 

6 
English for 
Journalism 

JR 411 3 D 

JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

UM122: English 
1 

JR 313: News 
Writing 

7 
Digital News 
Production 

JR 433 3 D 

JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

JR 332: News 
Graphics and 
Design 

8 
Business 
Journalism 

JR 448 3 D 
JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

Total sks semester 4 24     
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SEMESTER 5 

No Mata Kuliah Kode  SKS 
Nilai 

Minimal 
Lulus 

Prasyarat 

1 
Statistics for 
Social Science 

FK 517 3 D 
FK 304: 
Sociology of 
Communications 

2 
Media Research 
Methods 1 

JR 553 3 C 

FK201: 
Communication 
Theory 

FK 303: Mass 
Communication 
& Popular 
Culture 

3 
Academic 
Writing 

FK 513 2 D 

FK 205: Bahasa 
Indonesia for 
Communication 

FK 412: Ethics & 
Communication 
Philosophy 

4 
Radio Program 
Production 

JR 523 3 D 

JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

JR 424: Radio 
Journalism 

5 
TV Program 
Production 

JR 522 3 D 

JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

JR 421: TV 
Journalism 

6 
Visual 
Storytelling for 
Journalism 

JR 531 3 D 

JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

JR 332: News 
Graphics and 
Design 
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7 
Mobile and 
Social Media 
Journalism 

JR 536 3 D 

JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

JR 332: News 
Graphics and 
Design 

8 

Ellective 1   3     

>> 
Environmental 
Journalism 

JR 546   D 
JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

>> 
Humanitarian 
Journalism 

JR 544   D 
JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

>> Reporting 
Issues of 
Diversity 

JR 545   D 
JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

Total sks semester 5 23     
 

 

 

SEMESTER 6 

No Mata Kuliah Kode  SKS 
Nilai 

Minimal 
Lulus 

Prasyarat 

1 
Media 
Research 
Methods 2 

JR 654 3 C 
JR 553: Media 
Research 
Methods 1 

2 Media Studies JR 652 3 D 

FK 303: Mass 
Communication 
& Popular 
Culture 

FK 412: Ethics & 
Communication 
Philosophy 
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3 
Indepth 
Reporting 

JR 618 3 D 

JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

JR 416: Feature 
Writing 

4 
Interactive 
Data 
Journalism 

JR 635 3 D 

JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

JR 434: Web 
Apps for 
Journalism 

5 
Global 
Journalism 

JR 641 3 D 

JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

JR 342: 
Intercultural 
Journalism 

6 
Digital Media 
Management 

JR 637 3 D 

JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

JR 433: Digital 
News Production 

7 

Ellective 2   3    

>> 
Entertainment 
Journalism 

JR 643   D 

JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

JR 313: News 
Writing 

JR 416: Feature 
Writing 

>> Sports 
Journalism 

JR 647   D 

JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

JR 313: News 
Writing 

JR 416: Feature 
Writing 
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>> Reporting 
on Science 
and 
Technology 

JR 6410   D 

JR 112: 
Introduction to 
Journalism 

JR 313: News 
Writing 

JR 416: Feature 
Writing 

Total sks semester 6 21     
 

     

SEMESTER 7 

No Mata Kuliah Kode  SKS 

Nilai 

Minimal 

Lulus 

Prasyarat 

1 Internship JR 738 4 C 

D tidak lebih dari 

2 

tidak ada nilai E 

FK 100: 

Introduction to 

Communication 

Science (B) 

FK 116: 

Communication & 

Technology (C) 

FK 201: 

Communication 

Theory (B) 

JR 112: 

Introduction to 

Journalism (B) 
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JR 313: News 

Writing (C) 

FK 513: Academic 

Writing (D) 

2 
Research 

Proposal 
  3   

  

  

>> Research 

Proposal 

Seminar in 

Journalism 

JR 755   C 

FK 513: Academic 

Writing 

JR 553: Media 

Research Methods 1 

JR 654: Media 

Research Methods 2 

  

>> Seminar on 

Final Project 

Proposal 

JR 756   C 
FK 513: Academic 

Writing 

Total sks semester 7 7     
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SEMESTER 8 

No Mata Kuliah Kode  SKS 
Nilai 

Minimal 
Lulus 

Prasyarat 

1 

Undergraduate 
Thesis (Study-
based) 

JR 857   C 

D tidak lebih 
dari 2 

tidak ada nilai E 

JR 755: 
Research 
Proposal 
Seminar in 
Journalism (C) 

JR 654: Media 
Research 
Methods 2 (C) 

JR 553: Media 
Research 
Methods 1 (C) 

FK 100: 
Introduction to 
Communication 
Science (B) 

FK 116: 
Communication 
& Technology 
(C) 

FK 201: 
Communication 
Theory (B) 

JR 112: 
Introduction to 
Journalism (B) 

FK 513: 
Academic 
Writing (D) 

Undergraduate 
Thesis (Project-
based) 

JR 858   C 

D tidak lebih 
dari 2 

tidak ada nilai E 
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JR 756: Seminar 
on Final Project 
Proposal (C) 

FK 100: 
Introduction to 
Communication 
Science (B), 

FK 116: 
Communication 
& Technology 
(C) 

FK 201: 
Communication 
Theory  (B) 

JR 112: 
Introduction to 
Journalism (B) 

FK 513: 
Academic 
Writing (D) 

Total sks semester 8 6     
 

  



86 
 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

 

Semester 1 

UM 122 English 1  
Mata kuliah ini akan memberikan materi untuk melatih komunikasi 

dalam Bahasa Inggris pada level intermediate, dengan kemampuan 

tata bahasa (grammar) yang baik, serta memiliki keterampilan 

membaca, mendengarkan, menulis, dan berbicara dalam bahasa 

Inggris. 

Pokok bahasan di dalam mata kuliah ini meliputi memperkenalkan 
diri dan orang lain, berbicara lewat telepon, melakukan presentasi 
sederhanar; mampu berkomunikasi secara tertulis: membuat 
memo, e-mail, cover letter, CV dan resume, menulis satu paragraf 
pendek serta memahami kaidah tatabahasa Inggris: tenses (present 
simple, present simple continuous, past simple, present perfect, past 
continuous, past perfect, future), degree of comparison, conditional 
clauses, parts of speech, reported speech, passives and modal verbs. 
    

 
FK 116 Communication & Technology 
Mata kuliah ini fokus pada berbagai aspek dan dimensi yang 
berkaitan dengan perkembangan teknologi.   

 
Pokok Bahasan di dalam mata kuliah ini meliputi Pengertian, ruang 
lingkup teknologi komunikasi; Latar belakang revolusi teknologi 
komunikasi, perspektif historis tentang revolusi komunikasi, 
perkembangan teknologi media dan  perangkat pendukungnya, 
media – media baru, computer mediated communication, pengaruh 
inovasi teknologi komunikasi terhadap industri media, dampak 
positif-negatif dari teknologi komunikasi terhadap kehidupan sosial, 
ekonomi, budaya dan politik. 
 
 
UM 152 Religiosity 
Mata kuliah ini membahas mengenai Paham Ketuhanan yang Maha 

Esa sebagaimana diajarkan oleh setiap Agama yang ada di Indonesia 
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dan implikasinya pada hidup manusia, yakni menjunjung tinggi nilai-

nilai universal.  

Pokok Bahasan di dalam mata kuliah ini meliputi Tuhan Yang Maha 
Esa dan Ketuhanan, Agama dan Religiositas, Pendidikan Nilai, Moral, 
dan Karakter, Nilai-nilai Univerasal, Pembiasaan Nilai. Citra Manusia. 
Manusia Mencari Kebenaran melalui Kebebasan, Hati Nurani, 
Manusia dan Kebutuhannya, Menjadi Pribadi yang Unggul, 
Mengenal dan Mengatasi Hambatan Menjadi Pribadi yang Unggul: 
Kabut Belenggu dan Bullying, Dialog Antar Umat Beragama, 
Tantangan Iman Dari Zaman ke Zaman, Dimensi-dimensi Iman, 
Bahasa untuk Berbicara Tentang Tuhan, Kebaikan Tuhan di hadapan 
Bencana: Tuhan Mengizinkan Adanya Kejahatan dan Penderitaan di 
Dunia ini? 

 

UM 162 Pancasila 
Mata kuliah ini membahas mengenai Pancasila sebagai nilai-nilai 
dasar filsafat (philosophische grondslag), jiwa bangsa (volksgeist) 
atau jati diri bangsa (innerself of nation), ideologi NKRI, dan cara 
hidup (way of life) bangsa Indonesia yang sesungguhnya.  

 

Pokok Bahasan di dalam mata kuliah ini meliputi Landasan dan 

tujuan pendidikan Pancasila; Pancasila dalam Sejarah Bangsa 

Indonesia; Pancasila sebagai Dasar Negara; Pancasila sebagai 

Ideologi Negara; Pancasila sebagai Sistem Filsafat; Pancasila sebagai 

Sistem Etika; Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ilmu; 

causa formalis, materialis, efficiens dan finalis dari Pancasila; 

Pancasila sebagai philosophische grondslag dan Weltanschaaung 

bangsa Indonesia. 

 
FK 100 Introduction to Communication Science 
Mata kuliah ini membahas uraian tentang aspek nilai ilmu 

komunikasi, sejarah dan perkembangan, model komunikasi, fungsi 

dan penerapan, sehingga mereka memiliki kompetensi yang sesuai 

dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri 

komunikasi.  
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Pokok Bahasan di dalam mata kuliah ini meliputi Studi ilmu 
komunikasi, sejarah, perkembangan ilmu komunikasi, model 
komunikasi, komunikasi & kehidupan manusia, kompleksitas 
komunikasi manusia, penerimaan pesan, komunikasi verbal dan 
nonverbal, komunikasi bermedia, komunikasi intrapersonal, 
komunikasi interpersonal; komunikasi kelompok, komunikasi 
organisasi, komunikasi massa dan komunikasi antarbudaya. 
  
FK 110 Critical & Creative Thinking  
Mata kuliah ini membahas materi tentang kecerdasan kognitif 
”berpikir di luar kotak” pada diri mahasiswa, kecerdasan afektif 
”keberanian” ambil risiko untuk mencipta dan membaharui hal-hal 
yang sudah ada, serta kecakapan psikomotorik terampil berdisputasi 
dan berpolemik dengan panduan langkah-langkah argumentasi 
deduktif & induktif. 

 

FK 114 Digital Photography 
Fokus utama dari mata kuliah ini adalah penjelasan teori dan praktik 

teknik fotografi dasar. Pokok Bahasan di dalam mata kuliah ini 

meliputi Sejarah fotografi dan pengertian fotografi, Anatomi dan 

fisiologi kamera, Teknik penggunaan kamera, Pencahayaan dan 

penyinaran, Film, komposisi dan kedalaman, Pengertian filter dan 

penggunaannya, Proses pemotretan, berbagai macam foto, analisis 

karya foto. 

 
FK 111 Creative Writing & Strorytelling  
Mata kuliah ini membahas materi yang berkaitan dengan kecakapan 
mahasiswa dalam mencipta dan dapat menulis ragam creative 
writing. Pokok Bahasan di dalam mata kuliah ini meliputi Proses 
kreatif, Story telling, proses penulisan karya tulis fiksi dan non fiksi 
(Invention, Collection, Organization, Drafting, revising, 
Proofreading). 

 

JR112 Introduction to Journalism 

Mata kuliah ini mengulas aspek dasar dalam memahami dunia 

jurnalistik, menyangkut sejumlah persyaratan dasar untuk menjadi 
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wartawan; konsep pokok dalam dunia jurnalistik (berita, nilai berita, 

sembilan elemen jurnalisme), pembedaan medium (media cetak, 

media siar,media on line); masalah etika dalam dunia jurnalistik; 

peran jurnalis (reporter, investigator, entertainer); konsep 

jurnalistik; ruang lingkup dan karateristik jurnalistik; tujuan 

jurnalistik. 

 

Semester 2 

FK 205 Bahasa Indonesia for Communication 
Mata kuliah ini membahas mengenai kedudukan dan fungsi Bahasa 

Indonesia, sikap berbahasa Indonesia, ragam/laras bahasa, kata dan 

pembentukan kata, pilihan kata, kalimat dan pola kalimat, efektivitas 

kalimat, kelogisan kalimat, pengembangan paragraf dan kelogisan 

paragraf, dan paraphrase. 

 
UM 163 Civic 
Mata kuliah yang mengembangkan kompetensi dasar mahasiswa 
untuk menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa 
kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; 
menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan 
berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai 
berdasarkan sistem nilai Pancasila. 

 
Pokok bahasan di dalam mata kuliah ini meliputi Identitas Nasional 

dan Nasionalisme, Konsep Negara dan Kedaulatan, Rule of Law, 

Konstitusi, Hak Azasi Manusia, Multikulturalisme dan 

Kosmopolitanisme, Demokrasi, Otonomi Daerah, Korupsi musuh 

bersama bangsa dan Negara, Geopolitik dan Geostrategi, Globalisasi 

dan Tata Dunia Baru. 

 
FK 201 Communication Theory 
Pokok bahasan di dalam mata kuliah ini meliputi sejarah singkat, 

prinsip, ide sentral, konsep teori; asumsi, maupun kritik dari teori-

teori penting dalam bidang ilmu komunikasi mencakup komunikasi 
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antar pribadi, komunikasi kelompok dan publik, komunikasi massa, 

dan komunikasi antar budaya. 

 
FK 302 Interpersonal Communication Skills  
Materi utama di dalam mata kuliah ini adalah keterampilan 

berkomunikasi antar pribadi secara efektif baik dil ingkup antar 

pribadi, kelompok, organisasi maupun masyarakat  dalam budaya 

yang berbeda. 

Pokok bahasan di dalam mata kuliah ini meliputi hakekat, elemen-
elemen dan aksioma dalam komunikasi interpersonal; Peranan dan 
pengaruh budaya dalam komunikasi interpersonal, Persepsi dan diri 
dalam komunikasi interpersonal; Proses, hambatan dan strategi 
mendengar pesan- pesan dalam komunikasi interpersonal; 
Karakteristik pesan; Teori-teori komunikasi interpersonal; Hubungan 
interpersonal; tahap-tahap pengembangan dan perusakan 
hubungan; Tipe- tipe hubungan interpersonal; Pengaruh dan 
kekuatan intepersonal; Konflik dalam hubungan interpersonal dan 
manajemen konflik. 
 
FK 215 Digital Videography 
Fokus utama mata kuliah ini adalah pendalaman kemampuan 
videografi secara kreatif yang menjadi bagian dari produksi karya 
visual. 
 
Pokok bahasan di dalam mata kuliah ini meliputi Pengertian 

videografi; pengenalan audio dan video; anatomi kamera 

video/studio; audio sound; teknik dubbing, lypsinc voice; pengenalan 

software audio dan video; camera recording; editing camera; 

sequence, kamera dan video digital; penciptaan image;  lighting;  

audio recording; tata artistik. 

 

JR 251 Media Ethics and Law  

Mata kuliah ini memberikan dasar pengetahuan serta pemahaman 

tentang etik dan kerangka dasar kinerja pers dalam hubungannya 

dengan pemerintah dan masyarakat. Dengan mengikuti mata kuliah 

ini, mahasiswa akan mempelajari pers dan interaksinya dengan 
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masyarakat; media massa dalam dinamika kehidupan masyarakat 

yang demokratis; penegakan etika pers; hukum dan kebijakan media 

massa dalam penyiaran; delik-delik pers; aspek-aspek hukum dalam 

komunikasi massa;  

Kemudian, mahasiswa juga belajar tentang perlindungan 

narasumber; hak dan kewajiban masyarakat terhadap pers, serta 

hubungannya dengan produk-produk hukum yang terkait seperti UU 

Perfilman dan UU Telekomunikasi. Mata kuliah ini juga meneropong 

proses hukum dan kebijakan yang sedang berlangsung, misalnya 

digitalisasi dan konvergensi media massa. 

 

JR 214 History of Journalism  

Mata kuliah ini mengulas aspek sejarah jurnalistik di Indonesia, 

mencakup aspek atas para tokoh jurnalistik, aspek kekuasaan dan 

politik dalam sejarah jurnalistik, aspek teknologi, dan aspek regulasi 

(hukum). 

 

JR 215 Photojournalism  

Photojournalism membahas pengertian jurnalistik foto; karateristik 

dan fungsi foto jurnalistik; Prinsip, proses dan teknik produksi foto 

sebagai karya jurnalistik; jenis-jenis foto jurnalistik (hardnews, 

ilustrasi, essay, sequence). Melalui mata kuliah ini, mahasiswa 

melakukan kegiatan pemotretan di lapangan dan proses cetak 

dengan pendekatan aspek jurnalistik, analisis foto. 

 

Semester 3 

FK 303 Mass Communication & Popular Culture 
Zata kuliah Komunikasi Massa membahas mengenai konsep dan 
model komunikasi massa, jenis dan karakteristik media massa, 
bentuk dan aplikasi komunikasi massa dalam industri PR dan 
Advertising, perspektif dan teori normatif media, khalayak, isi media, 
dan efek komunikasi massa, perkembangan komunikasi massa 
dalam lingkup media massa global, media digital, dan literasi media. 
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FK 304 Sociology of Communications 
Pokok bahasan di dalam mata kuliah ini meliputi ruang lingkup dan 
konseptualisasi sosiologi komunikasi, fungsi komunikasi sebagai 
lembaga social, Perilaku kolektif, Perubahan sosial dan kebudayaan, 
Tinjauan sosiologi terhadap aspek-aspek komunikasi, komunikator, 
isi pesan, media, komunikator, efek komunikasi Perubahan sosial 
dan budaya massa, Realitas media dan konstruksi sosial, Komunikasi 
dan media massa: fungsi dan peran media massa bagi perubahan 
sosial dan kebudayaan, Masalah – masalah sosial dan media massa. 

 
 

JR 342 Intercultural Journalism 
Mata kuliah ini mengelaborasi topik-topik lintas budaya dan 

mengaitkannya dengan aktivitas jurnalistik. Keragaman budaya lokal 

dan bagaimana mengemasnya dalam sejumlah aktivitas jurnalistik 

menjadi salah satu fokus mata kuliah ini. Aktivitas jurnalistik di sini 

berarti, namun tidak terbatas pada, perencanaan, produksi dan 

penyuntingan konten multimedia. 

 
JR 349 Media and Politics 
Mata kuliah ini mendalami fungsi media di dalam komunikasi politik. 
Sebagai calon jurnalis muda, mahasiswa akan mendapatkan 
pemetaan sistem politik di Indonesia sehingga bisa menempatkan 
diri sebagai jurnalis di dalam pusaran politik. Sejumlah aspek teoretis 
dalam komunikasi politik juga diulas di dalam mata kuliah ini.  

 
 

JR 313 News Writing  
Mata kuliah ini berisi sejumlah materi tentang teknik membuat 
berita mulai dari proses liputan hingga penulisan yang sesuai kaidah 
jurnalistik.  Secara lebih rinci, materi yang ada did alam mata kuliah 
ini adalah konsep berita; teknik peliputan, pengumpulan dan 
pengolahan bahan berita; teknik penulisan berita hard news;  

 
Kemudian teknik penulisan berita soft news (feature, jurnalisme 
sastrawi); bahasa jurnalistik dan teknik penyuntingan; menulis berita 
wawancara/pidato/konferensi; menulis berita sports; teknik liputan 
dan penulisan berita konflik; teknik dasar in-depth reporting.  
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JR 317 Interview dan Reportage 

Mata kuliah ini menawarkan sejumlah materi, yaitu pengertian 

wawancara, teknik wawancara dan  jenis wawancara; teknik 

memotivasi narasumber; psikologi wawancara; memformulasikan 

pertanyaan dan tujuan; manajemen waktu; teknik wawancara media 

cetak dan media elektronik; penampilan di depan kamera; 

wawancara dan perbincangan; acara perbincangan di televisi; 

praktik wawancara untuk berita dan dokumenter 

 
JR 332 News Graphics and Design  

Tujuan dari mata kuliah ini adalah pengembangan kemampuan 

dasar untuk mendisain platform berita digital melalui grafis dan 

desain. Melalui perkuliahan yang diselenggarakan di laboratorium 

komputer, sejumlah materi mengenai desain dan grafis pemberitaan 

akan dengan mudah dipahami oleh mahasiswa.  

 
 

Semester 4 

FK 412 Ethics & Communication Philosophy 
Pokok bahasan di dalam mata kuliah ini meliputi pembidangan 

filsafat, filsafat ilmu dan filsafat komunikasi (metateori, 

epistemologi, etika dan estetika), Pembidangan filsafat dan relasinya 

dengan logika dan etika, Estetika dan Logika, Prinsip dan etika 

komunikasi,  Konsep kebenaran dalam komunikasi massa, 

Kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan, Stereotip dan 

khalayak khusus, Kode etik profesi bidang media massa, Teknologi 

dan etik. 

 

JR 416 Feature Writing  
Materi yang diajarkan di dalam mata kuliah Feature Writing adalah 
pengertian dan karateristik feature, perbedaan antara berita dan 
feature, konteks sosial budaya dan sastra, struktur dan style karya 
sastra, elemen-elemen bahasa, fungsi feature, bentuk lead, dan 
teknik penulisan feature. 
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JR 424  Radio Journalism  

Di dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan menerima materi yang 

berkaitan dengan hakekat radio sebagai media komunikasi massa, 

aspek sosial penyiaran radio serta perkembangan radio. Selain itu, 

mahasiswa akan belajar membuat berita radio.  

Sejumlah materi yang diajarkan di dalam mata kuliah ini adalah 

pengertian jurnalistik radio, karateristik jurnalistik radio, jenis- jenis 

berita radio, fungsi dan tanggung jawab jurnalis radio, gaya bahasa 

jurnalistik radio, teknik penulisan script berita radio, teknik 

pengucapan, teknik interview dan reportase radio, Control Board, 

Mixing & Monitoring; Basic Concepts in digital recording.  

 

JR 421 TV Journalism  

Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar membuat item 

berita untuk TV mulai dari mencari, mengumpulkan dan mengolah 

data hingga menyusun berita. Materi yang akan menjadi panduan 

adalah prinsip-prinsip jurnalistik TV dan karateristik jurnalistik 

televisi; fungsi dan tanggung jawab jurnalis televisi, jenis-jenis berita 

TV, pengumpulan bahan, penentuan format berita TV, peliputan dan 

penulisan berita TV, rundown program news.  

 

JR 434 Web Apps for Journalism  

Mata kuliah ini mengenalkan dasar-dasar logika pemrograman dan 

coding, untuk mahasiswa jurnalistik. Mahasiswa akan mempelajari 

dan merancang aplikasi interaktif berbasis web yang relevan dengan 

prinsip-prinsip jurnalistik.  

 

JR 411 English for Journalism  

Mata kuliah English for Journalism berisi materi untuk 

melatih keahlian berbahasa Inggris yang digunakan dalam 

kerja jurnalistik. Penekanan pembelajaran pada 

kemampuan untuk menggunakan kata dan tata bahasa 

yang benar. Setelah lulus dari mata kuliah ini, mahasiswa 
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diharapkan memiliki kemampuan dasar untuk bekerja di 

media cetak, online maupun penyiaran berbahasa Inggris.  

 

Dalam setiap pertemuan, mahasiswa akan diajarkan untuk 

memahami prinsip dasar menulis dan melaporkan berita 

dalam Bahasa Inggris serta prinsip dasar jurnalisme yang 

disampaikan dalam Bahasa Inggris. 

 

JR 433 Digital News Production 

Mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan dan keterampilan 

kepada mahasiswa tentang seluk-beluk proses editing dan produksi 

media digital berbasis web. Sejumlah materi yang akan diberikan 

kepada mehasiswa adalah keredaksian (fungsi dan peran redaktur), 

copy editing, penulisan headline, penyajian headline, dasar-dasar 

tipografi, produksi, format media cetak, konsep design media cetak 

(surat kabar), desain halaman depan (frontpage), copyfitting dan 

photo editing, perencanaan dan proses produksi media daring.  

  

JR 448 Business Journalism  

Mata kuliah ini menyediakan berbagai pengetahuan praktis dan 
konseptual mengenai berbagai isu yang dihadapi oleh institusi 
pemerintah dan swasta yang bergerak dalam bidang bisnis. Melalui 
mata kuliah ini, berbagai strategi dan keahlian untuk membuat 
berita mengenai bisnis, investasi, keuangan, dan perekonomian 
secara umum akan dipertajam.  

 

 

Semester 5 

FK 517 Statistics for Social Science 
Mata kuliah ini fokus pada statistik yang digunakan dalam riset 

bidang sosial yang mencakup: pengumpulan, pengolahan dan 

analisis data untuk riset sosial. Menjelaskan tentang pengertian, 

fungsi dan ruang lingkup statistik;  Statistik deskriptif, statistik non 

parametrik; Penyajian data dan jenis-jenis distribusi, Pengukuran 
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variabilitas dan jarak pengukuran,  Regresi linier dan berganda, 

Teknik-teknik analisis korelasi, Pengenalan program SPSS.  

 
FK 513 Academic Writing 
Melalui mata kuliah Academic Writing, mahasiswa dibekali 

pengetahuan dan kemampuan untuk mengembangkan diri menjadi 

ilmuwan dan profesional yang memiliki pengetahuan dan sikap 

positif terhadap penelitian dan penulisan akademik.  Melalui mata 

kuliah ini mahasiswa terbiasa menggali ide yang merupakan elemen 

penting dalam membuat penelitian dan laporan akademik serta 

memberikan contoh cara menyusun kumpulan data, dan 

mengemasnya dalam sebuah laporan penelitian yang baik. 

 

JR 553 Media Research Methods 1  

Mata kuliah ini menawarkan berbagai materi yang berkaitan dengan 

peneliian berjenis kuantitatif yang fokus pada aktivitas produksi dan 

konsumsi produk-produk jurnalistik dan media.  

Sejumlah materi yang dibahas di dalam mata kuliah ini antara lain 

paradigma penelitian komunikasi, ruang lingkup penelitian 

komunikasi, karakteristik penelitian kuantitatif, landasan teoritis 

penelitian kuantitatif, topik masalah dalam penelitian kuantitatif, 

desain penelitian kuantitatif; metode pengumpulan data, instrumen 

riset dan pengukuran, analisis data penelitian 

 

JR 523 Radio Program Production  

Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar memroduksi 

berbagai macam program radio berbasis berita dengan durasi yang 

cukup dan terdiri dari beberapa segmen. Materi yang dibahas di 

dalam mata kuliah ini antara lain aspek produksi radio meliputi 

konsep, operasional dan teamwork, prinsip audio, tata artistik, 

editing, script writing, format musik, format siaran, pengenalan 

perangkat studio, pengetahuan teknik memproduksi acara radio. 
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JR 522 TV Program Production  

Mata kuliah ini fokus pada pendalaman konsep dan penerapan 

multimedia programming yang meliputi teknik menggabungkan 

keahlian dalam script writing, graphic design, technical authoring, 

dan audio editing untuk memproduksi suatu program berbasis berita 

yang bisa disiarakan di media penyiaran maupun web.  

Topik-topik yang dibahas didalam mata kuliah ini adalah teori, 

definisi, elemen, jenis, serta aspek lainnya yang berhubungan 

dengan pembuatan ragam program multimedia. Mata kuliah ini juga 

memberikan praktik kepada mahasiswa bagaimana proses 

multimedia programming berlangsung. Perancangan program acara 

berplatform multimedia (tv, radio, web), pemilihan target audiens, 

pemilihan format media,  pemilihan dan penempatan program,  

rundown penyiaran 

 
JR 531 Visual Storytelling for Journalism 
Tujuan dari mata kuliah ini adalah mengeksplorasi bentuk-bentuk 
baru jurnalisme berbasis video, foto jurnalistik, dan audio. Materi 
dari mata kuliah ini mengarah pada eksperimen berbagai perangkat 
dan teknik penceritaan untuk memproduksi berbagai bentuk 
panjang jurnalisme visual. 
 

JR 536 Mobile and Social Media Journalism 
Mata kuliah ini terdiri dari sejumlah materi yang berkaitan dengan 
penggunaan perangkat mobile dan media sosial yang relevan dalam 
dunia jurnalistik. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa memiliki 
kesempatan untuk mengasah daya kritis dan kreativitas dalam 
menggunakan perangkat mobile dan media sosial dan mengemas 
berbagai isu dalam proses pengumpulan, pengolahan, serta 
distribusi bahan berita secara interaktif. 

 

Semester 6 

JR 654 Media Research Methods 2 

Mata kuliah ini menawarkan berbagai materi yang berkaitan dengan 

peneliian berjenis kualitatif yang fokus pada aktivitas produksi dan 
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konsumsi produk-produk jurnalistik dan media. Materi yang ada di 

dalam mata kuliah ini antara lain adalah pijakan teoritis metode 

penelitian kualitatif, karakteristik penelitian kualitatif, tahapan 

penelitian kualitatif. 

 
JR 652 Media Studies 
Mata kuliah ini membahas kajian khusus terhadap media dan 
aktivitas jurnalistik dari berbagai aspek. Mata kuliah ini menjadi 
pembuka pemahaman tentang berbagai sudut pandang yang bisa 
digunakan sebagai pijakan dalam meneliti media. Sudut pandang 
kajian media itu bisa mencakup dan tidak terbatas pada aspek 
persiapan, produksi, isi, dan konsumsi media dan produk jurnalistik. 
Selain itu, mata kuliah ini juga membahas mengenai kaitan antara 
media dan isu-isu sosial terkini.  

 

 

JR 618 Indepth Reporting 

Mata kuliah ini berisi materi tentang pengertian laporan mendalam, 

fungsi laporan mendalam, teknik pengembangan tulisan, teamwork 

dalam pelaporan mendalam, investigasi (sejarah investigasi dan 

jurnalisme investigasi di Indonesia), karateristik jurnalistik 

investigasi, riset dan wawancara investigasi, pengumpulan dan 

pengolahan data (primer dan sekunder), penulisan laporan 

mendalam secara sistematis dan proporsional, pembahasan in-

depth reporting baik investigasi reporting maupun interpretative 

reporting, Penulisan berita investigasi. 

Di akhir perkuliahan, mahasiswa mempersiapkan dan membuat 

karya jurnalistik multiformat yang bersifat mendalam. Proses ini 

meliputi pembentukan tim kerja, pembagian tugas, pengumpulan 

data, pengemasan dan penyajian karya. 

 

JR 635 Interactive Data Journalism 
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa 
dalam mengumpulkan, memroses, dan menginterpretasikan data. 
Pengolahan data ini sangat berguna untuk sebuah laporan 
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mendalam, investigatif, dan berbagai bentuk laporan jurnalistik yang 
lain.  

 

Mahasiswa akan kesempatan menggunakan sejumlah formula dan 

perangkat untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang 

berharga. Istilah “interactive” menjadi bagian krusial dari mata 

kuliah ini. Hal tersebut berarti mata kuliah ini menggunakan internet 

dan berbagai aplikasi web lain dalam menampilkan data. Di akhir 

semester, mahasiswa diminta untuk membuat laporan berbasis data 

interaktif. 

 

JR 641 Global Journalism 

Mata kuliah ini mengulas berbagai prinsip jurnalisme dalam aspek 

global, antara lain pemaparan dan pemetaan institusi pers berskala 

global dan afiliasi mereka dengan berbagai institusi lain. Mahasiswa 

juga belajar mengenai peran jurnalisme dalam komunikasi 

internasional yang dilihat dari berbagai aspek, seperti politik, 

budaya, agama di tingkat global. 

 

JR 637 Digital Media Management 
Mata kuliah ini fokus pada fungsi-fungsi strategis manajemen untuk 
perencanaan dan pengembangan program bagi media digital, baik 
dari aspek redaksional maupun non-redaksional. Materi di dalam  
mata kuluah ini mencakup konsep  manajemen dan penerapannya 
di media massa, media massa sebagai industri dan institusi, 
karakteristik produk media massa dan pengelolaannya, decision 
making di media massa, struktur dan fungsi organisasi di media 
massa.  
 a  

Semester 7 

 
JR 738 Internship 
Mata kuliah ini memberi kesempatan kepada mahasiswa 
untuk melakukan kerja praktek dan memperkenalkan 
mahasiswa pada lingkungan / dunia kerja di bidang media 
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dan jurnalistik sehingga mahasiswa siap untuk memasuki 
profesinya.  

 

 

JR 755 Research Proposal Seminar in Journalism 

Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dilatih untuk memahami 

penyusunan penelitian di bidang jurnalistik secara konseptual dan 

metodologis. Sebagai sebuah seminar, mata kuliah ini fokus pada 

kualitas materi dan presentasi draf penelitian dari setiap mahasiswa. 

Setiap draf penelitian yang dibuat mahasiswa diharapkan menjadi 

materi skripsi yang diajukan di semester berikutnya. 

  

JR 756 Seminar on Final Project Proposal 

Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dilatih untuk menyusun dan 

mempresentasikan konsep karya jurnalistik. Konsep karya jurnalistik 

itu disusun dengan menggunakan metode dan sistematika yang 

telah diatur oleh Program Studi. Setiap draf konsep karya yang 

dibuat mahasiswa diharapkan menjadi materi tugas akhir yang 

diajukan di semester berikutnya. 

 

Semester 8 

 

JR 857 Undergraduate Thesis (Study-based) 

Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini akan bertatap muka 

dengan dosen pembimbing secara reguler untuk membahas materi 

penelitian. Materi penelitian dalam bentuk karya tulis di bidang 

jurnalistik itu adalah penelitian personal mahasiswa yang harus 

dipertanggungjawabkan dalam sebuah sidang akhir. 

 

JR 858 Undergraduate Thesis (Project-based) 

Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini akan bertatap muka 

dengan dosen pembimbing secara reguler untuk membahas materi 

karya jurnalistik. Prosedur pembuatan dan jenis karya jurnalistik 

tersebut diatur dalam sebuah buku panduan yang disusun oleh 



101 
 

Program Studi. Setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini 

tetap diwajibkan membuat naskah akademik. Karya dan naskah 

akademik itu harus dipertanggungjawabkan dalam sebuah sidang 

akhir. 

 

Elective 1 (hanya muncul di semester ganjil): 

 

JR 546 Environmental Journalism 

Mata kuliah ini memliki dua fokus utama, yaitu isu lokal dan isu 

global yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Mata kuliah ini 

meyediakan elaborasi mendalam mengenai perubahan iklim, 

pemanasan global, kerusakan hutan dan berbagai isu lingkungan 

hidup.  

Selama mengikuti perkuliahan, mahasiswa memiliki kesempatan 

untuk berlatih untuk memrpduksi sejumlah karya jurnalistik yang 

berkaitan dengan isu-isu tersebut. Untuk bisa melakukan hal itu, 

mahasiswa akan mendapatkan pelatihan mengenai riset dan 

penggalian data dari ilmuwan, lembaga swadaya masyarakat, dan 

pemerintah. 

 

JR 544 Humanitarian Journalism 

Melalui mata kuliah ini, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 

mendalami prinsip-prinsip meliput berbagai misi kemanusiaan. 

Mata kuliah ini memberikan perspektif lokal dan internasional 

mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kemanusiaan dan hak asasi 

manusia. 

 

JR 545 Reporting Issues of Diversity 

Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan 

kemampuan reportase yang dibutuhkan oleh mahasiswa, terutama 

untuk berbagai isu keberagaman sosial, agama, dan politik. Selain 

itu, mahasiswa juga akan mendapatkan arahan mengenai berbagai 

pertimbangan etika dalam melaporkan topik keberagaman.  
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Elective 2 (hanya muncul di semester genap): 

 

JR 643 Entertainment Journalism 

Mata kuliah ini tidak hanya fokus pada pendekatan etika dan 

pendekatan jurnalistik untuk berbagai topik yang berkaitan dengan 

selebriti, namun juga berbagai pendekatan yang berkaitan dengan 

berbagai topik mengenai hiburan, seperti film, music, buku, teater, 

dan berbagai bentuk kesenian yang lain.  

Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar berbagai aspek 

hiburan yang berkaitan dengan audiens, aspek finansial, bahkan 

aspek politik. Pada akhir pertemuan, mahasiswa diminta untuk 

membuat laporan jurnalistik multimedia yang berkaitan dengan 

topik hiburan. 

 

JR 647 Sports Journalism 

Mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

mendalami pengetahuan dasar, termasuk namun tidak terbatas 

pada pengetahuan mengenai berbagai organisasi pemerintahan dan 

swasta yang berkaitan dengan pengelolaan olahraga. Mata kuliah ini 

juga berisi berbagai latihan untuk meningkatkan kemampuan 

mahasiswa dalam memroduksi berbagai tipe laporan atau berita 

olahraga. 

 

JR 6410 Reporting on Science and Technology 

Mata kuliah ini berguna untuk menjawab kebutuhan informasi di 

bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi di 

dalam mata kuliah ini memungkinkan mahasiswa untuk melatih 

keahlian dalam mengemas topik ilmu pengetahuan dan teknologi 

dalam bentuk multimedia yang baru dan mudah dipahami oleh 

publik
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