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PANDUAN PENGGUNAAN BAGAN KURIKULUM 
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Angkatan NIM (Nomor
Induk Mahasiswa)

Kurikulum Kurikulum
Penyetaraan

2016 2016

2017 2016

2018 2018 -

2019 2018 2020

2020 2020 /Kurikulum merdeka

Catatan : 

> Nim 2019 jika cuti 1 semester maka set kurikulumnya masih dengan kurikulum 2018

> Nim 2019 Jika cuti 2 semester maka mengikuti kurikulum 2020, mata kuliah sebelumnya

dapat diseterakan.



PETUNJUK PENGISIAN KRS 

● Mahasiswa dapat menyelesaikan perkuliahan secara keseluruhan selama 3,5 tahun

dengan mengambil jumlah SKS atau mata kuliah secara maksimal seperti yang tertera

dalam bagan kurikulum atau distribusi mata kuliah dan mengikuti kegiatan merdeka belajar

● Masa studi Maksimum 7 tahun (14 semester), dihitung dari tahun masuk. Tidak ada

perpanjangan masa studi, jika melewati masa ini akan dinyatakan KELUAR.

● Pilih mata kuliah sesuai dengan distribusi per semester dan perhatikan petunjuk prasyarat. 

Utamakan mengambil mata kuliah Dasar Umum (kotak warna kuning), Wajib

Komunikasi (kotak warna biru tua), Inti konsentrasi (kotak biru muda) dan baru

mengambil mata kuliah pilihan baik kosentrasi atau lintas prodi.

● Prodi tetap menyediakan mata kuliah di semester sebaran Merdeka Belajar, sehingga

mahasiswa yang tidak mengambil kegiatan merdeka tetap mengambil mata kuliah sesuai

bagan.

● Ekuivalensi kegiatan merdeka di sesuaikan dengan sebaran mata kuliah semester 

yang tayang sesuai dengan konsentrasinya.
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● Konsultasikan pemilihan mata kuliah atau Kegiatan Merdeka dengan Dosen

Penasehat Akademik. Entri KRS di Web student, kemudian baru meminta

verifikasi Dosen PA.

● Untuk memilih kegiatan merdeka, mahasiswa tetap entri krs sesuai dengan

sebaran mata kuliah per semester (mengikuti bagan). Selanjutnya mengikuti

urutan kegiatan Merdeka Belajar yang di umumkan oleh prodi/fakultas.

● Jumlah Total SKS yang harus ditempuh adalah minimal 144 SKS, dengan

perincian Komposisi SKS Mata Kuliah (MK) adalah sebagai berikut :
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PETUNJUK PENGISIAN KRS 

MKDU MK Inti (Ilmu
Komunikasi)

MK Inti 
(Konsentrasi)

MK Pilihan Total

13 SKS 76 SKS 52 SKS 20 SKS, Min 
6 SKS

144 SKS 
(minimal)



PETUNJUK PENGISIAN KRS

● KKN, KKL dan TUGAS AKHIR sudah masuk dalam MK Wajib (Ilmu Komunikasi)

● SKS minimum untuk pengambilan;

KKP : 90 SKS 

KKN : 110 SKS

Tugas Akhir : Minimal138 SKS (termasuk KKP, KKN, Seminar/Pra tugas akhir)

• Berdasarkan SK Rektor, Untuk mahasiswa tingkat akhir, atau sedang TA di 2017 dan

seterusnya, mohon dipastikan sudah Lulus mata kuliah Pendidikan Pancasila, 

Pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Pend Agama 

dan Wawasan Budi Luhur serta Aplikasi Wawasan Budi Luhur. 
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Peran Dosen PA di Masa Pandemi

● Membantu mahasiswa dalam merencanakan perkuliahan hingga selesai.

● Mempersuasi mahasiswa PA nya untuk tetap aktif dengan KRS dan

KPRS.

● Membantu mendata permasalahan atau hambatan mahasiswa PA 

yang mengalami kesulitan dalam merencakan studi dimasa pandemi ini.

● Membantu mahasiswa yang mengalami permasalahan KRS/KPRS 

dengan melapor ke prodi/fakultas.

● Selajutnya akan ditindaklanjuti ke direktorat terkait.

● Peran aktif Dosen PA dalam komunikasi dan persuasi mahasiswa untuk

tetap aktif menjadi sangat penting bagi mahasiswa dan universitas.
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Kurikulum Merdeka
Fikom Universitas Budi Luhur
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SK Rektor Universitas Budi Luhur

● Merdeka Belajar Kampus Merdeka sifatnya memberikan pilihan/hak belajar

mahasiswa di beberapa kegiatan.

● Jadi sifatnya mahasiswa boleh memilih merdeka atau reguler sesuai kurikulum

prodi/kuliah di prodinya hingga selesai
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Angkatan Kurikulum Semester Keterangan

2018 Kurikulum 2018 7 Boleh Memilih Merdeka/Model Penyusunan

2019 Kurikulum 2018 6 & 7 Kurikulum Merdeka /  

Merdeka Memilih

2020 Kurikulum 2020 5, 6, & 7 Kurikulum Merdeka / 

Merdeka Memilih



Peta Kurikulum Merdeka
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Distribusi Mata Kuliah Kurikulum Merdeka Angkatan 2020

● Broadcast Journalism (Semester 3)

● Public Realtions (semester 3)
No Mata Kuliah Kode Nama Mata Kuliah SKS Pra

syarat

1 MK/Wajib KM779 Filsafat Komunikasi 3 KM051

2 MK/Inti KM202 Presentasi, Lobby dan Negosiasi 3

3 MK/Inti KM088 Media Relations 3 KM260

4 MK/Inti KM094 Manajemen PR 3 KM260

5 MK/Wajib KM014 Hukum dan Kode Etik Komunikasi 3

6 MK/Wajib KM019 Komunikasi Massa 3

7 MK/Wajib SO008 Sosiologi Komunikasi 3

Jumlah SKS 21

No Mata Kuliah Kode Nama Mata Kuliah SKS Pra

syarat

1 MK/Wajib KM779 Filsafat Komunikasi 3 KM051

2 MK/Inti KM817 Announcing dan Produksi Konten Audio 3 KM258

3 MK/Inti KM206 Teknik Peliputan dan Penulisan Naskah 3 KM258

4 MK/Inti KM213 Manajemen Media 3

5 MK/Wajib KM014 Hukum dan Kode Etik Komunikasi 3

6 MK/Wajib KM019 Komunikasi Massa 3

7 MK/Wajib SO008 Sosiologi Komunikasi 3

Jumlah SKS 21



● Digital Media & Advertising (smstr3)

● Komunikasi Pariwisata (smtr 3)
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No Jenis Mata Kuliah Kode Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat

1 MKM/Wajib KM779 Filsafat Komunikasi 3 KM051

2 MKM/Inti KM800 Fotografi pariwisata 3 KM247

3 MKM/Inti KM805 Media dan Pariwisata 3 KM808

4 MKM/Inti KM810 Kerjasama Pariwisata 3

5 MKM/Wajib KM014 Hukum dan Kode Etik Komunikasi 3

6 MKM/Wajib KM019 Komunikasi Massa 3

7 MKM/Wajib SO008 Sosiologi Komunikasi 3

Jumlah SKS 21

No Mata Kuliah Kode Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat

1 MK/Wajib KM779 Filsafat Komunikasi 3 KM051

2 MK/Inti KM238 Analisis Konsumen 3

3 MK/Inti KM818 Manajemen & Konsep Kreatif periklanan 3 KM259

4 MK/Inti KM793 Desain Grafis New media 3 KM239

5 MK/Wajib KM014 Hukum dan Kode Etik Komunikasi 3

6 MK/Wajib KM019 Komunikasi Massa 3

7 MK/Wajib SO008 Sosiologi Komunikasi 3

Jumlah SKS 21



Q & A….!!!
● M : saya semester 2 angkatan 2020, mau pindah peminatan apakah bisa?

● D : silahkan dipelajari baik2 untuk peminatan baru dan silahkan dipikirkan baik2 untuk kedepannya, 

dan yang belum paham boleh ditanyakan lagi, (proses selanjutnya dosen PA mengajukan ke

Prodi untuk pemindahan peminatan mahasiswa).

● M : Bapak/Ibu boleh saya diberikan penjelasan tentang kurikulum merdeka?

● D : Mahasiswa angkatan 2020 sudah mengikuti kurikulum merdeka dengan ketentuan sebagai

berikut…….

● M : Bapak/ibu saya mengalami masalah pembayaran karena orang tua masih

ada tanggungan lain.

● D : Boleh KRS dulu saja, selanjutnya kita bantu data permasalahanya dengan

mencatat NIM-nama-angkatan-prodi-permasalahannya. Selanjutnya kita

laporkan ke prodi/fakultas biar dibantu tindak lanjut ke direktorat terkait.
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PROGRAM “MERDEKA 
BELAJAR KAMPUS MERDEKA”



Point-Point Kurikulum Merdeka
● Semester 5 minimal sebanyak 6-12 sks untuk lintas konsentrasi / prodi lain satu

PT dengan tujuan untuk menguatkan kompetensi mahasiswa di internal prodi.

● Semester 6 kurang lebih 20 sks mahasiswa FIKOM dapat mengambil di 

perkuliahan dikampus tujuan (kerjasama) atau kegiatan merdeka Magang

Industri, Riset, Mengajar di satuan pendidikan. Dengan tujuan untuk memperluas

kompetensi mahasiswa di bidang/kegaitan yang lain.

● Semester 7 kegiatan Implementasi kompetensi menuju capaian prodi setara

kurang lebih 20 sks; dengan Magang Industri, Wirausaha, Membangun Desa, 

dan Project Independent (kolaborasi).



Skema Lintas Konsentrasi

● Mahasiswa Fikom minimal semester 4 dapat mengambil mata kuliah lintas

konsentrasi dalam 1 program studi atau Prodi Lain dalam PT, dengan

ketentuan sebanyak 6-12 sks mata kuliah lintas konsentrasi/Prodi Lain satu

PT dan selebihnya adalah mata kuliah konsentrasinya.

● Tujuan dari skema lintas konsentrasi adalah untuk penguatan kompetensi

mahasiswa dalam prodi/PT sesuai dengan peta okupasi bidang komunikasi.

● Contoh: Mahasiswa Broadcast Journalism kompetensi utamanya adalah

menjadi lulusan yang mampu dalam bidang jurnalistik, media dan videografi

dengan diperkuat keahlian desain dan mampu mempresentasikan gagasan

serta konsepnya. Selanjutnya untuk keahlian Desain ambil mata kuliah di

DMA dan untuk Presentasi bisa ambil mata kuliah di PR.

● Contoh : Mahasiswa DMA untuk memperkuat desain visual dengan animasi

dapat mengambil mata kuliah di DKV
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Skema Perkuliahan Luar PT, Riset, Mengajar

di satuan pendidikan

● Mahasiswa Fikom minimal semester 5/6 dapat mengambil perkuliahan di luar

perguruan tinggi (kerjasama), dengan ketentuan kurang lebih 20 sks mata kuliah

atau sesuai dengan mata kuliah yang di tawarkan oleh prodi tujuan.

● Tujuan perkuliahan di PT adalah untuk memperluas kompetensi mahasiswa

dalam prodi dan memperluas wacana serta pengetahuan mahasiswa di bidang ilmu

dan suasana pembelajaran yang berbeda.

● Riset akademik baik sains atau sosial humaniora yang dilakukan dengan

pengawasan dan bimbingan dosen atau peneliti, dapat bekerjasama dengan

lembaga riset LIPI, BRIN, lembaga kementrian dll.

● Mengajar di satuan pendidikan, maksimal setara 12 sks dalam 1 semester,

mahasiswa mengajar di satuan pendidikan resmi yang sudah bekerjasama dengan

univ atau sesuai dengan kegiatan merdeka mengajar di Kemenristek dikti.
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Kerjasama Untuk Kampus Merdeka

● UBHARA JAYA JAKARTA

● STIAMI JAKARTA

● UNIV SAHID Jakarta

● UNIV MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

● STMM MMTC YOGYAKARTA

● AMIKOM Purwokerto & Yogyakarta

● Univ Negeri Bengkulu

● Univ Bina Dharma Pelembang
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Skema Merdeka Luar Kampus

● Mahasiswa Fikom minimal semester 6/7 dapat mengambil kegiatan di

luar kampus sesuai dengan ketentuan kurikulum merdeka, yaitu

Magang industri, Program membangun desa, Wirausaha, Project

Mandiri (bisa kolaborasi) dan Mengajar di satuan pendidikan dengan

ketentuan kegiatana tersebut akan diekuivalensikan sebanyak kurang lebih

20 sks mata kuliah.

● Tujuan dari skema merdeka luar kampus adalah untuk implementasi

kompetensi mahasiswa sesuai ruang lingkup industri, masyarakat dan

lembaga lainnya.
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Magang Industri
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Magang industri adalah praktik kerja di industri yang sesuai dengan

peminatan kuliah mahasiswa, yang berfokus pada penerapan teori pada

perkuliahan di dunia kerja yang nyata setara kurang lebih 20 sks selama 1

semester atau minimal 4 bulan.

Magang Industri dengan lembaga/mitra kerjasama yang sudah ada

kesepahaman mengenai kegiatan dan capaian yang mahasiswa kerjakan. Dapat

di lembaga pemerintah, Swasta atau perusahaan rintisan/Star Up.

Tujuan magang ini untuk memberikan gambaran dan pengalaman praktis dari

teori-teori yang telah dipelajari di perkuliahan, keterampilan umum dan khusus

di dunia kerja, penyerapan sikap profesional dan budaya kerja, dan juga

memberikan pilihan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi melalui jalur

magang



Program Membangun Desa
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Program membangun desa selama kurun waktu 1 semester atau minimal 4 

bulan di desa-desa yang berada di beberapa wilayah Indonesia khususnya DIY, 

Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten.

Dalam program ini mahasiswa secara berkelompok, dengan lintas konsentrasi

atau lintas prodi akan bekerja sama dengan pihak-pihak desa untuk

mengoptimalkan program-program desa yang sedang atau akan dilaksanakan.

Sebagai program utama untuk membangun desa adalah Optimalisasi Media 

Informasi Desa kepada publik atau masyarakat. Yaitu, program peningkatan

media informasi desa melalui website, pengarsipan potensi desa, pemberdayaan

sosial media untuk informasi dan pemberdayaan sumber daya manusia sebagai

bagian dari informasi & media desa.



Optimalisi Media dan Informasi Publik Desa

Wisata dan Desa Budaya

■ Peningkatan fungsi website desa sebagai media informasi dan

pendataan secara digital potensi-potensi desa.

■ Pemberdayaan kelompok masyarakat sebagai bagian dari informasi

publik desa.

■ Pemetaan potensi-potensi desa secara digital sebagai bentuk

optimalisasi program-program unggulan desa.

■ Peningkatan promosi potensi-potensi desa melalui media sosial dan

aktivitas sosial masyarakat.

■ Mendorong masyarakat untuk berkembang bersama menggunakan

media sebagai peningkatan nilai ekonomi dari potensi masyarakat

maupun potensi desa.
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Proyek Mandiri
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Proyek pembuatan karya dalam bentuk produk atau jasa, secara umum

tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, latar

belakang dari pembuatan karya ini adalah menjawab permasalahan dari

fenomena yang muncul di masyarakat (case based) atau bisa berupa karya

yang sifatnya client based (permintaan dari klien).

Proyek Mandiri adalah proyek karya komunikasi yang bisa berupa Film

Dokumenter, Portal Berita dengan media digital, Karya animasi, Karya

Integrated Marketing Communication, karya Kampanye Sosial, karya

Multimedia Interaktif yang dikerjakan mandiri dan atau kelompok oleh

mahasiswa sebagai bentuk solusi dari permasalahan menggunakan media

komunkasi.



Kerjasama Untuk Kampus Merdeka

● KOMINFO, PEMERIHTAH KOTA TANGGERANG

● HOTEL GALUH PRAMBANAN & Galuh Prambanan TV

● LIPI PRESS

● Desa Mandiri Wisata dan Desa Mandiri Budaya DIY (Girikerto & 

Wedomartani)

● Aplikasi Netzme Indonesia (PT Netzme Kreasi Indonesia)
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● Informasi pendaftaran ada

di web fikom.budiluhur.ac.di
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Kuliah Praktek/Lapangan
Fikom Budi Luhur
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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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Apa Itu Magang??
● Magang : Mengamati, Mamahami, Meneliti secara langsung / 

Partisipatif pada satu program di Industri, bagaimana Proses 

Kerja, Strategi, Organisasi maupun kendala yang dihadapi.

● Satu individu mahasiswa terhadap program yang ada pada 

industri, bisa multi profesi, bisa satu tim kerja, dan 

dilaksanakan secara partisipasi selama minimal 3 bulan.
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Kapan Magang??
● Semester 7 atau pas Seminar

● Atau setelah KKP di lanjutkan menjadi magang
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KKP + Magang= TA
● KKP 1 Bulan Laporan KKP (Data Awal/pas libur semester)

● Magang 3 Bulan             Seminar BAB 1-3

● Tugas Akhir                    Laporan Magang
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Program Magang Bersertifikasi

● Program Magang BUMN, BUMD, LLDIKTI,  Lembaga 

Pemerintah dan daerah

● Keunggulannya : Bersertifikat Nasional, Terpilih berdasarkan 

Test, dapat uang transport, dan yang terbaik bisa dapat 

rekomendasi test pegawai.

34



Info Magang
● @fikombudiluhur / fikom update

● @kemahasiswaan_budiluhur

● @lldikti3

● @kementrianbumn

● @kampus Update

● @infomagang
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Kuliah Kerja Nyata
Fikom Budi Luhur
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Kuliah Kerja Nyata

● Apa itu KKN : Pembelajaran sekelompok mahasiswa (lintas Prodi) kepada

masyarakat baik secara sosial, budaya, ekonomi maupun tatanan organisasi dan

kegiatannya.

● KKN Tematik : Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang orientasi program kegiatannya

terfokus pada bidang tertentu sesuai dengan permasalahan kemasyarakatan dan

arah kebijakan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah wilayah tertentu

(Kabupaten/Kota, Dinas terkait, Desa, Bumdes atau LSM).

● Apa itu E KKN : Program KKN yang secara pelaksanaan Pembekalan, Monitoring, 

dan pelaksanaan dilakukan secara daring atau online atau terpisah dari lokasi tujuan

KKN. Namun secara hasil kegiatan dapat dipertanggung jawabkan dan berguna bagi

masyarakat atau menyelesaikan permasalahan dan menjadi solusi di masyarakat

secara efisien.

38



Program  E KKN

● Pemilihan lokasi dapat sesuai dengan tempat tinggal mahasiswa

atau yang tertuju.

● Program kegiatan yang dilakukan disesuaikan dengan program2 

desa/kelurahan/karang taruna/kelompok masyarakat yang belum, 

sedang atau akan berjalan.

● Kelompok KKN tetap dengan skema antar prodi dalam 1 

universitas.
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● Program kegiatan mahasiswa sifatnya dapat mengoptimalisasikan

program yang ada dimasyarakat, seperti contoh; 

1. Pembuatan dan pengisian konten website 

2. pembuatan infografis program2 kelurahan

3. pembuatan aplikasi dana atau videografi dari kegiatan masyarakat

4. pemberdayaan secara online/daring untuk program2 pelatihan masyarakat

5. Pembuatan program infografis atau pemetaan online wilayah dan potensi

desa/kelurahan.

6. Pemberdayaan aparat desa atau karang taruna dalam publikasi program2 desa

secara online atau untuk komunikasi media baru.

7. Pembuatan kampanye digital dari program2 desa atau program pemerintah untuk

masyarakat.

8. Peningkatan potensi/pemasaran/komunikasi dari BUMDES (Badan Usaha Milik

Desa)
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Q&A
● M : Apakah KKN bisa bareng dengan KKP?

● D : Bisa, asalkan sudah memenuhi sks syarat minimalnya.

● M : Saat ini saya belum 90 sks dan belum 110 sks tapi nanti setelah nilai

semester 5 ini keluar dan lebih dari 110 sks bagimana input krsnya?

● D : Silahkan sekarang input dlu krs diluar kkp & KKN nanti bisa tambah pas 

masa KPRS bersama dosen PA, dan bayar tambahannya sesuai denga

kwitansi. Untuk KKP yang terpenting dapetkan dlu perusahaan/instansi

yang di tuju. Dengan mengirimakan surat permohonan dari kampus. Cek

https://suratonline.budiluhur.ac.id/
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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)

● Gimastik (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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Q&A
● M: Apakah TA bisa bareng dengan Kuliah?

● D : jika belum 138 sks dan syarat MKDU, KKN + seminar /mata kuliah inti wajib

belum lulus maka tidak bisa bareng dengan perkuliahan. Jika sudah lebih dari 138 

sks dan ada yang mengulang (dengan catatan sudah pernah ambil) maka bisa

dibarengkan dengan TA.

● M : saat ini saya belum 138 sks, dan tidak bisa entry skripsi di krs online, bagaimana

solusinya?

● D : Nanti setelah nilai keluar semua dan sudah 138 sks yang di dapat, bisa ajukan

memo ke sekretariat fikom untuk krs Skripsi/TA.
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Informasi akademik
● http://baak.budiluhur.ac.id/2021/06/infografis-semester-

antara-tahun-akademik-20202021/

● http://baak.budiluhur.ac.id/category/pengumuman/

● http://baak.budiluhur.ac.id/2021/06/pengisian-krs-online-

untuk-mahasiswai-reguler-semester-gasal-20212022/
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Place your screenshot here
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Terima Kasih! 
fikom.budiluhur.ac.id


