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APA ITU KKP?

● PEMBELAJARAN INDIVIDU MAHASISWA KEPADA DUNIA 

INDUSTRI (DALAM KONTEKS PROFESI)

● SATU MAHASISWA MENGAMATI, MEMAHAMI, MEMPRAKTEKAN DAN 

MELAPORKAN SATU PROFESI DARI SATU INDUSTRI

● Apa itu E KKP : Kegiatan kuliah kerja praktek yang pelaksanaannya

dilakukan secara non pertisipatif di tempat atau lembaga yang menjadi

tujuan kerja praktek, namun secara data, kegiatan atau praktek dapat

dilakukan secara mandiri dan ditempat terpisah serta tidak mengurangi

esensi dari kuliah praktek tersebut. Selaian itu proses bimbingan dan

review dari dosen pembimbing dan pembina lapangan juga secara online.
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Ada 4 Pilihan Kuliah Kerja Praktek / Kuliah Kerja Lapangan :

1. KKL setelah 90 sks

KKL sesuai ketentuan BAAK (minimal 1 bulan)

2. KKL Sebelum 90 sks / minimal Semester 4

melakukan bimbingan dengan Dosen Penasehat Akademik, kemudian 

pengajuan ke instansi/lembaga/perusahaan melalui Sekretariat Fikom, 

dan bisa langsung pelaksanaan KKL, Minimal 1 bulan

3. Kerja Profesi (Dapat dilaksanakan dengan online/ E KKP)

Mengerjakan Karya Cipta sebuah Perusahaan/Instansi.

Contoh : Program Sosialisasi Kelurahan/Kecamatan/Pemda, Produksi

Program budiluhur.tv, Produksi Program audio visual yang 

bekerjasama dengan @FikomBudiLuhur, Produksi Produk Promosi

UKM, Program Desa, Program Lembaga di Masyarakat.

KKP / KKL @FikomBudiLuhur



4. KKP Project Modul Pembelajaran (bisa secara E KKP)

Bekerjasama dengan Dosen-dosen yang sudah mempunyai modul

pembelajaran mata kuliah di Fikom Budi Luhur. Dilakukan oleh 2 

mahasiswa untuk satu modul perkuliahan. Selanjutnya sebagai instansi

KKP adalah Fikom Budi Luhur.

Contoh : Membuatkan materi videografi/infografis/tutorial online dari

konten2 yang ada dimodul (minimal 2 bentuk bentuk karya). 
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Sistem Administrasi KKP

● Mengajukan Surat Permohonan KKP melalui

https://suratonline.budiluhur.ac.id/ atau melalui

fikom.budiluhur.ac.id

● Surat diserahkan kepada lembaga/instansi yang di tuju.

● Surat balasan dari instansi terkait harus didapatkan sebagai

bukti diterimanya kegiatan KKP.

● Memastikan system kegiatan KKP dengan instansi yang 

dituju, by project atau partisipan atau mengikuti system 

WFH?

● Mahasiswa wajib membuat report kegiatan per hari selama

KKP.
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Bimbingan KKP

● Bimbingan KKP : 05 Oktober 2020 sampai 22 Januari 2021

● Minimal bimbingan sebanyak 8x 

● Bimbingan dilaksanakan melalui online

● Review laporan KKP :  25 Januari – 5 Februari 2021

● Input nilai KKP :  25 Januari – 10 Februari 2021
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Tugas Akhir
Fikom Budi Luhur
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Tugas Akhir @fikombudiluhur

Ada 6 Pilihan Tugas Akhir, + 2 

1. Skripsi / Kajian Komunikasi

● karya tulis Ilmiah dari hasil penelitian yang disusun menurut kaidah

keilmuan Komunikasi di bawah pengawasan atau pengarahan dosen

pembimbing.

2. Penciptaan Karya

● karya ilmiah dan didahuli dengan penelitian / riset ilmiah sesuai dimensi

praktis dalam bidang / konsentrasi Broadcast Journalism, Public

Relations, Komunikasi Visual dan Advertising.
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3. Proyek Kolaborasi (Collaborations Project)

● serangkaian kegiatan proyek pengembangan, pemberdayaan dan

peningkatan potensi yang ada di lingkup masyarakat :

Desa/Kampung, Kecamatan, atau Wilayah Administrasi. Dapat

dilaksanakan dengan lintas konsentrasi atau lintas prodi, dengan

pembagian sesuai bidang atau profesi masing-masing. Bisa dari KKN

di tindak lanjuti.

4. Laporan Magang

● laporan hasil dari kegiatan magang di perusahaan dengan riset mini

atau partisipasional riset yang mendalami dimensi praktis dari pola

kerja dan permasalahan yang ada di perusahaan atau lembaga sesuai

dengan bidang. KKP + Magang = TA
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5. Artikel Ilmiah

● hasil riset ilmiah yang dituangkan dalam bentuk artikel/jurnal sesuai

dengan kententuan Jurnal yang dituju baik jurnal nasional maupun

jurnal internasional dalam lingkup/kaidah Ilmu Komunikasi. Jurnal

Terakreditasi Sinta, Internasional bereputasi dan bukan predator.

6. TA Berbasis PKM & Program Hibah Dikti

● project/karya/kerja kelompok yang diajukan atau berdasarkan

proposal yang telah lolos PKM atau Program Hibah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. 
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+ 1(Jalur TA Berprestasi)

● Menang Lomba Tingkat Nasional / Internasional Juara 1, 2, 3

● Lomba sesuai dengan ketentuan/jenis tugas akhir fikom

● Lomba yang terlaksana sebelum mahasiswa mengambil TA

● Lomba yang sudah bereputasi dan diakui secara Nasional 

(lembaga pelaksana Valid dan sudah di atas 3 tahun), 

Internasional bereputasi minimal diikuti 4 negara.
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Contoh lomba!
● Eagle Award, Metro TV (dokumenter)

● Festival Film Indonesia (Dokumenter, Animasi)

● Asiagraph (animasi)

● Gimnastik (Animasi, Game, IT)

● dsb
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+ TA Project Kerjasama
● Menjadi atau bagian dari tim riset sebuah lembaga 

pemerintah, BUMN, BUMD atau lembaga swasta yang 

melaksanakan riset. Luaran dapat berupa film dokumenter, 

Film Animasi, Infografis atau karya visual lain sesuai Tugas 

Akhir di Fikom
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Bimbingan TA
● Bimbingan TA : 05 Oktober – 22 Januari 2021

● Pendaftaran Sidang TA gel I : 25 – 29 Januari 2021

● Minimal Bimbingan TA sebanyak 10 x

● Bimbingan dilakukan secara online

● Dosen wajib input berita acara bimbingan melalui web dosen, Entry 

Kartu Bimbingan Tugas Akhir

● Tugas akhir merupakan lanjutan dari hasil seminar dan dengan

tahapan2 riset yang telah dilakukan pada saat seminar.

● Surat persetujuan penelitian sudah harus didapatkan pada saat seminar 

sehingga tidak ada lagi perubahan pada judul/jenis tugas akhir
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Place your screenshot here
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Terima Kasih! 
fikom.budiluhur.ac.id


