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KATA PENGANTAR
 Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Panduan Tugas Akhir 

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana dapat disusun dengan baik. Buku 

Panduan Tugas Akhir ini disusun guna memberikan arahan dan pedoman bagi dosen 

dalam membimbing dan mahasiswa dalam menyelasaikan tugas akhir mereka.

 Dalam Panduan Tugas Akhir ini dijelaskan pengertian-pengertian terkait 

dengan skema-skema tugas akhir, prosedur pelaksanaan tugas akhir, prosedur dan 

sistematika penulisan, serta komponen penilianan di setiap skema tugas akhir. Secara 

garis besar, skema tugas akhir yang dijelaskan di dalam panduan ini adalah terdiri dari, 

Tugas Akhir Skripsi, Tugas Akhir Aplikatif, Tugas Akhir Publikasi Ilmiah, Tugas Akhir 

Prestasi Bidang Kompetensi dan Tugas Akhir Peduli Negeri. Kelima skema tugas akhir 

ini dirumuskan untuk memberikan keleluasaan yang menyangkut aspek akademik dan 

aspek kompetensi kepada mahasiswa di dalam menghasilkan karya akhir mereka dan 

menyelesaikan perkuliahan secara tepat waktu guna mendapatkan gelar Sarjana Ilmu 

Komunikasi. 

 Dengan selesainya Panduan Tugas Akhir ini, kami mengucapkan terima kasih 

kepada Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Ir. Ngadino Surip Diposumarto, 

M.S., Wakil Rektor Sumber Daya dan Pemasaran  Dr. Hadri Mulya, M. Si Wakil  

Rektor Pembelajaran, Ristek dan Kemahasiswaa, Dr. Yuli harwani. MM Kepala Badan 

pengembangan Akademik, Prof. Dr. Wiwik Utami., Sk., M.Si, serta Tim Penyusun 

Panduan Tugas Akhir di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana.

Semoga Panduan Tugas Akhir ini bermanfaat dan dapat mendukung secara efektif 

tercapainya tujuan pembelajaran, khususnya di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas 

Mercu Buana. Terima kasih.

     Jakarta, Maret 2020

     Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi

     Universitas Mercu Buana,

      

     Ponco Budi Sulistyo, M.Comn, Ph.D
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.    Definisi Tugas Akhir
Tugas Akhir (TA) adalah sebuah mata kuliah yang harus 
ditempuh oleh mahasiswa menjelang akhir studinya. Mata 
kuliah ini berbentuk proyek mandiri dan/atau kelompok 
yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah supervisi dosen 
pembimbing. Tugas akhir dapat berbentuk skripsi (karya 
tulis ilmiah), karya aplikatif, publikasi artikel ilmiah, prestasi 
terkait bidang kompetensi (nasional dan/atau internasional) 
dan dalam bentuk program kegiatan peduli negeri.

1.2 .  Kompetensi Lulusan
          1.2.1. Broadcasting

Menjadi jurnalis televisi junior dalam melakukan proses 
peliputan dari mulai perencanaan, pengumpulan materi 
berita, penulisan naskah dan penyajian paket berita atau  
menjadi asisten produser dalam proses produksi program 
televisi non berita yang meliputi, perencanaan produksi, 
pelaksanaan produksi dan pasca produksi.

 1. Jurnalis Televisi Yunior
Mampu melakukan proses peliputan dengan cara 
mengumpulkan bahan siaran (berupa informasi tekstual, 
verbal, maupun rekaman gambar, suara dan grafis), 
mampu menulis naskah dan menyajikannya, berkoordinasi 
dengan tim redaksi berdasarkan pengetahuan teknologi, 
komunikasi, jurnalistik, penyiaran, dan ilmu-ilmu sosial 
terkait; sesuai arahan produser program; serta berpedoman 
pada KEJ dan P3SPS.
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 2. Produser Televisi Yunior (Asisten Produser)
   Mampu merancang dan melaksanakan produksi 
program non-berita televisi berdasarkan data hasil 
riset program televisi dengan memperhitungkan 
anggaran, sarana dan pra sarana produksi yang sesuai 
dengan kebutuhan khalayak dan pasar serta menaati 
standar moral dan nilai-nilai luhur bangsa, hukum, 
peraturan-peraturan yang berlaku, dan etika penyiaran.

1.2.2. Public Relations
Menjadi    penyelia   program    kehumasan     dalam       
membangun      dan       mempertahankan hubungan baik 
antara institusi/organisasi dengan stakeholders secara 
profesional di organisasi pemerintah, non pemerintah, 
swasta maupun wirausaha, dalam mendukung 
pembentukan  reputasi organisasi. 

Penyelia Program Kehumasan

Mampu memetakan kebutuhan stakeholders, merumuskan 
strategi  program kehumasan, mengimplementasikan 
program dan kegiatan kehumasan serta melakukan 
monitoring dan evaluasi program kehumasan dalam 
membangun dan mempertahankan  hubungan baik 
antara institusi/organisasi dengan pemangku kepentingan 
(stakeholders) di tingkat teknikal, operasional  dan analis 
dengan menggunakan pengetahuan konsep dasar ilmu 
komunikasi dan ilmu sosial, korporasi, kehumasan dan 
jurnalistik, teknologi komunikasi, seni berkomunikasi dan 
kewirausahaan sesuai dengan etika profesi kehumasan.
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1.2.3. Digital Advertising and Marketing Communication
 Menjadi perancang strategi periklanan melalui  
pendekatan fungsi-fungsi strategis komunikasi pemasaran 
dalam penyampaian pesan khususnya bidang periklanan 
dan komunikasi pemasaran yang meliputi bidang 
kreatif, media konvensional dan media digital, bina 
usaha dan produksi iklan yang berbasis pada budaya 
Indonesia dan kearifan lokal serta berwawasan global.

Perancang dan Pelaksana Kreatif dan Pembuat Iklan (Creative 
Planner)

Mampu merencanakan strategi kreatif, menyusun pesan iklan 
secara verbal, membuat desain iklan, mempresentasikan 
ide kreatif, dan merencanakan eksekusi iklan dengan 
menggunakan pengetahuan tentang dasar-dasar pemasaran, 
komunikasi pemasaran terpadu, dasar-dasar periklanan, 
perilaku konsumen, manajemen merek, penulisan naskah 
kreatif dan dasar-dasar desain grafis serta eksekusi 
pesan iklan sesuai etika periklanan secara profesional. 

1.2.4. Digital Communication
Menjadi pembuat dan perancang konten komunikasi 
digital dan konten media sosial dalam bentuk kreativitas 
untuk memenuhi kebutuhan industri media digital. 

1. Digital Media  Planner
a. Mampu mendesain dan memproduksi konten komunikasi 
digital dalam bentuk kreatifitas untuk memenuhi 
kebutuhan industri media digital berdasarkan konsep 
kreatif media digital dalam berbagai aspek kehidupan 
masyarakat dengan memperhatikan tanggungjawab moral.
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b. Mampu merancang produk digital media untuk mencapai 
target yang diinginkan dan komprehensif  dengan bidang 
komunikasi lainnya dan mampu mengelola data serta 
menterjemahkan dalam karya visual dalam berbagai aspek 
kehidupan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai 
moral.

2. Social Media Specialist
Mampu membuat dan mengelola konten media sosial sesuai 
kebutuhan corporate communication dalam berbagai 
aspek kehidupan masyarakat dengan memperhatikan 
tanggungjawab moral.
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 BAB II
PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN AKADEMIK 

TUGAS AKHIR DAN SIDANG TUGAS AKHIR

2.1. Persayaratan Administratif Mata Kuliah Tugas Akhir
        Untuk mengambil mata kuliah tugas akhir, mahasiswa   
        harus memenuhi persyaratan administratif seperti di   
        bawah ini:
1. Mahasiswa terdaftar aktif sebagai mahasiswa yang 

mengambil mata kuliah tugas akhir (tercantum di Kartu 
Rencana Studi semester berjalan).

2. Mahasiswa sudah mencapai jumlah SKS sebanyak minimal 
120 SKS.

3. Telah mengambil mata kuliah wajib fakultas dan program 
studi.

4. Telah menentukan pilihan skema tugas akhir dan proposal 
yang telah disetujui oleh program studi.

5. Perubahan skema tugas akhir hanya diperbolehkan 1 (satu) 
kali melalui persetujuan program studi dan hanya boleh 
dilakukan maksimal 3 (bulan) di semester saat pertama 
kali mengambil mata kuliah tugas akhir.

 
2.2. Persyaratan Administratif Sidang Tugas Akhir
          Untuk menempuh sidang tugas akhir mahasiswa harus       
           memenuhi persyaratan administratif seperti dibawah ini :
1. Mahasiswa terdaftar aktif sebagai mahasiswa yang 

mengambil mata kuliah tugas akhir (tercantum di Kartu 
Rencana Studi semester berjalan).

2. Mahasiswa sudah mencapai jumlah SKS sebanyak 138 – 
140 SKS.

3. Tugas Akhir dapat diselesaikan satu semester. Akan tetapi, 
jika mahasiswa belum dapat melakukan sidang tugas akhir 
pada semester tersebut, maka akan dikenakan ketentuan, 
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sebagai berikut :
a.      Mahasiswa diperkenankan menyelesaikan Tugas Akhir 

pada semester berikutnya dengan persetujuan Ketua 
Bidang Studi.

b. Mahasiswa diwajibkan mengisi kembali KRS Tugas Akhir 
dengan terlebih dahulu mengisi formulir perjanjian 
perpanjangan Tugas Akhir bermaterai Rp. 6.000,- (enam 
ribu rupiah).

c. Apabila mahasiswa telah melakukan seminar proposal 
pada semester berjalan, maka proses bimbingan pada 
semester berikutnya bisa diteruskan dengan pembimbing 
yang sama.

d. Apabila mahasiswa belum melaksanakan seminar proposal 
pada semester berjalan, maka pada semester berikutnya 
dosen pembimbing akan diganti.

4.     Apabila Tugas Akhir tidak dapat diselesaikan dalam dua 
semester berturut-turut, maka pembimbing Tugas Akhir 
akan diganti dan mahasiswa harus mengulang proses 
pengajuan Tugas Akhir dari awal dengan kembali mengisi 
surat perjanjian bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) 
dengan maksimal waktu penyelesaian 2 (dua) semester.

5.       Mahasiswa sudah menyelesaikan biaya kuliah, biaya Tugas 
Akhir, bebas pinjaman buku di Perpustakaan.

6.     Mahasiswa tidak sedang dalam terkena sanksi akademik 
maupun sanksi administrasi dari Fakultas Ilmu Komunikasi 
dan Universitas Mercu Buana.
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BAB III
PROSEDUR BIMBINGAN TUGAS AKHIR

 Prosedur bimbingan Tugas Akhir disusun dengan 
pertimbangan bahwa merupakan penjabaran Sistem Kredit 
Semester yang mengharuskan dilakukannya evaluasi pada akhir 
semester. Berdasarkan hal itu maka proses bimbingan Tugas 
Akhir dilakukan melalui prosedur dibawah ini:

3.1. Proses Awal
Mahasiswa harus mengambil mata kuliah Metodologi, 
Riset Komunikasi, Kuliah Peduli Negeri yang judul 
proposalnya sudah disetujui oleh dosen dan pembimbing 
Tugas Akhir.

3.2. Pembimbing Tugas Akhir
Selama proses penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini 
mahasiswa atau tim harus dibimbing oleh 1 (satu) atau 2 
(dua) orang pembimbing yang ditunjuk oleh Ketua Bidang 
Studi dan disahkan dengan Surat Keputusan Dekan.

3.2.1. Persyaratan Pembimbing
a.  Pembimbing pada dasarnya adalah tenaga pengajar 

tetap fakultas, yang ada di bidang studi yang serendah-
rendahnya memiliki jabatan fungsional akademik Lektor 
yang telah diputuskan oleh Ketua Bidang Studi.

b.  Apabila tenaga tetap yang memenuhi persyaratan butir 
satu di atas tidak ada atau jumlahnya tidak mencukupi 
maka fakultas/bidang studi dapat menunjuk pengajar 
tetap yang memenuhi persyaratan dibawah ini : 

-  serendah-rendahnya berjabatan Asisten Ahli dan memiliki 
gelar tambahan Doktor atau gelar yang setara, atau

-  serendah-rendahnya berjabatan Asisten Ahli dan atau 



 9Panduan Tugas Akhir Fakultas Ilmu komunikasi UMB

memiliki gelar tambahan Magister atau gelar yang setara.
c.  Apabila tenaga tetap yang memenuhi persyaratan butir (b) 

diatas jumlahnya tidak mencukupi, maka dapat ditunjuk 
dosen pengajar tidak tetap yang serendah-rendahnya 
berjabatan Asisten Ahli dan memiliki gelar yang serendah-
rendahnya magister dan ahli dalam bidangnya (praktisi).

3.2.2. Prosedur Penunjukan Pembimbing
a.  Penunjukan pembimbing dilakukan oleh bidang studi 

setelah mahasiswa menyerahkan rancangan (draft) 
proposal Tugas Akhir kepada bidang studi.

b.  Atas dasar rancangan proposal Tugas Akhir tersebut, 
bidang studi menunjukan satu atau dua orang pembimbing.

c.  Ketua Bidang Studi secara tertulis menyampaikan 
penunjukan Pembimbing. Berdasarkan hal tersebut, Dekan 
segera mengeluarkan surat keputusan pengangkatan para 
pembimbing Tugas Akhir, yang berlaku 1 (satu) semester 
dan dapat diperpanjang sampai dengan 2 (dua) semester.

d.  Ketua Bidang Studi mempertimbangkan topik proposal, 
kompetensi dosen pembimbing dan kuota.

3.2.3. Penggantian Pembimbing
           Penggantian pembimbing berdasarkan atas :
a.  Mahasiswa tidak melakukan bimbingan selama tiga bulan.
b. Pembimbing yang bersangkutan tidak melaksanakan 

tugasnya selama 1 (satu) semester.
c.  Ada perubahan topik sehingga tidak sesuai dengan 

kompetensi pembimbing.
d.  Pengunduran diri dosen pembimbing karena mahasiswa 

tidak dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau minimal 
melaksanakan Seminar Proposal dalam waktu satu 
semester.
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3.3. Wewenang Pembimbing Tugas Akhir
a.  Pembimbing berhak meminta bukti KRS sebagai tanda 

bahwa mahasiswa sudah mengambil mata kuliah Tugas 
Akhir.

b.  Pembimbing memantau proses bimbingannya dengan 
menggunakan kartu bimbingan Tugas Akhir.

c.  Pembimbing mempunyai wewenang yang sama dalam hal 
memberikan bimbingan (jika terdapat dua pembimbing)

d.  Mahasiswa melakukan penelitian/produksi/perancangan 
program/penyusunan artikel ilmiah/persiapan lomba 
(kompetisi) dengan penyeliaan/supervisi pembimbing 
serta penyusunan Tugas Akhir sesuai dengan proses 
bimbingan.

e.  Pembimbing dapat mengundurkan diri bila mahasiswa 
yang bersangkutan selama satu semester tidak dapat 
menyelesaikan tugas akhirnya.

f.  Pembimbing berhak menegur mahasiswa melalui 
mekanisme yang berlaku di Fakultas.

g.  Pembimbing bertanggung jawab terhadap mahasiswa 
sampai pada revisi Tugas Akhir setelah sidang Tugas Akhir.
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BAB IV
PROSEDUR PENYUSUNAN PROPOSAL 

DAN LAPORAN TUGAS AKHIR 

4.1. Persyaratan Pengajuan Proposal Tugas Akhir dan   
        Seminar Proposal Tugas Akhir  Skripsi

1. Mahasiswa harus melakukan kegiatan konsultasi 
dengan pembimbing minimal 3 (tiga) kali sebelum 
dilaksanakannya  seminar proposal.

2. Proposal tugas akhir yang telah disetujui pembimbing 
wajib diseminarkan di tingkat bidang studi. Pada tahap ini 
pembimbing dapat melakukan evaluasinya (lihat lampiran 
flowchart untuk sistematika administrasi seminar proposal 
dan tugas akhir).

3. Disarankan untuk percepatan proses bimbingan proposal 
tugas akhir. Proposal tugas akhir merupakan lanjutan 
proposal tugas akhir hasil mata kuliah Riset.

4. Penjadwalan seminar proposal tugas akhir dilakukan 
minimal 7 (tujuh) hari sebelum seminar proposal tugas 
akhir tersebut berlangsung dan penjadwalan tersebut 
dilakukan berdasarkan kesepakatan waktu dari ketua 
seminar proposal tugas akhir dan pembimbingan.

5. Mahasiswa yang mengikuti seminar proposal tugas akhir 
diharuskan berpakaian rapih dengan ketentuan sebagai 
berikut :

a. Laki-laki : Celana Panjang berwarna hitam atau warna 
gelap  dan atasan berwarna putih.

b. Perempuan : Rok berwarna hitam atau warna gelap dan 
atasan berwarna putih (jilbab berwarna putih, bagi yang 
mengenakan).

c. Menggunakan sepatu formal berwarna hitam
6. Hasil seminar proposal tugas akhir dicatat pada berita acara 
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yang ditandatangani oleh ketua sidang dan pembimbing.
7. Berita Acara Seminar Proposal Tugas Akhir diarsip oleh 

bidang studi.
8. Seminar proposal tugas akhir ulang dimungkinkan apabila 

mahasiswa tidak bisa mempertahankan Proposal Tugas 
Akhir.

4.2    Persyaratan Pengajuan Proposal, Kelayakan, Seminar           
          Proposal dan Sidang  Kelayakan Tugas Akhir Aplikatif

1. Mahasiswa harus melakukan kegiatan konsultasi dengan 
pembimbing 3 (tiga) – 5 (lima) kali sebelum seminar 
proposal.

2. Sidang kelayakan tugas akhir dapat dilaksanakan jika hasil 
kerja tugas akhir sudah disetujui oleh pembimbing dan 
diperiksa oleh Ketua Bidang Studi.

3. Penjadwalan seminar proposal tugas akhir dilakukan 
minimal 7 (tujuh) hari sebelum sidang kelayakan tugas 
akhir tersebut berlangsung dan penjadwalan tersebut 
dilakukan berdasarkan kesepakatan waktu dari ketua 
sidang proposal tugas akhir dan pembimbingan.

4. Mahasiswa yang mengikuti seminar proposal dan sidang 
kelayakan tugas akhir diharuskan berpakaian rapih dengan 
ketentuan sebagai berikut :

 a. Laki-laki : Celana Panjang berwarna hitam atau warna        
  gelap  dan atasan berwarna putih.

 b. Perempuan : Rok berwarna hitam atau warna 
   gelap dan atasan berwarna putih (jilbab berwarna   

  putih, bagi  yang  mengenakan).
 c. Menggunakan sepatu formal berwarna hitam
5. Hasil seminar proposal dan sidang kelayakan tugas akhir 

dicatat pada berita acara yang ditandatangani oleh ketua 
sidang, penguji dan pembimbing.
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6. Berita acara seminar proposal dan sidang kelayakan tugas 
akhir diarsip oleh bidang studi.

7. Seminar proposal dan sidang kelayakan tugas akhir 
ulang dimungkinkan apabila mahasiswa tidak bisa 
mempertahankan proposal dan kelayakan tugas akhir.

4.3  Persyaratan Pengajuan Proposal, Kelayakan, Seminar 
Proposal dan Sidang Kelayakan Tugas Akhir Publikasi 
Ilmiah

1. Mahasiswa harus melakukan kegiatan konsultasi dengan 
pembimbing 3 (tiga) – 5 (lima) kali sebelum seminar 
proposal.

2. Pengiriman artikel ilmiah dapat dilaksanakan jika hasil 
artikel ilmiah sudah disetujui oleh pembimbing dan 
diperiksa oleh Ketua Bidang Studi.

3. Penjadwalan sidang kelayakan artikel ilmiah dilakukan 
minimal 7 (tujuh) hari sebelum sidang kelayakan artikel 
ilmiah tersebut berlangsung dan penjadwalan tersebut 
dilakukan berdasarkan kesepakatan waktu dari ketua 
sidang kelayakan karya ilmiah dan pembimbingan.

4. Mahaiswa yang mengikuti sidang kelayakan publikasi 
artikel ilmiah diharuskan berpakaian rapih dengan 
ketentuan sebagai berikut :

 a. Laki-laki : Celana Panjang berwarna hitam atau   
  warna gelap  dan atasan berwarna putih.

 b. Perempuan : Rok berwarna hitam atau warna gelap     
  dan atasan berwarna putih (jilbab berwarna putih,   
    bagi  yang mengenakan).

 c. Menggunakan sepatu formal berwarna hitam
5. Hasil seminar proposal dan sidang kelayakan publikasi 

artikel ilmiah dicatat pada berita acara yang ditandatangani 
oleh ketua sidang, penguji dan pembimbing.
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6. Berita acara seminar proposal dan sidang kelayakan 
publikasi artikel ilmiah diarsip oleh bidang studi.

7. Seminar proposal dan sidang kelayakan publikasi artikel 
ilmiah ulang dimungkinkan apabila mahasiswa tidak bisa 
mempertahankan kelayakan karya ilmiah.

4.4  Persyaratan Pengajuan Proposal, Kelayakan, Seminar 
Proposal dan Sidang Kelayakan Tugas Akhir Prestasi 
Bidang Kompetensi

1. Mahasiswa harus melakukan kegiatan konsultasi dengan 
pembimbing 3 (tiga) – 5 (lima) kali sebelum seminar 
proposal tugas akhir prestasi bidang kompetensi.

2. Sidang kelayakan karya prestasi bidang kompetensi 
dapat dilaksanakan jika hasil kerja karya prestasi bidang 
kompetensi sudah disetujui oleh pembimbing dan 
diperiksa oleh Ketua Bidang Studi.

3. Penjadwalan sidang kelayakan karya prestasi bidang 
kompetensi dilakukan minimal 7 (tujuh) hari sebelum 
sidang kelayakan karya prestasi bidang kompetensi 
tersebut berlangsung dan penjadwalan tersebut dilakukan 
berdasarkan kesepakatan waktu dari ketua sidang kelayakan 
karya prestasi bidang kompetensi dan pembimbingan.

4. Mahasiswa yang mengikuti sidang kelayakan karya prestasi 
bidang kompetensi diharuskan berpakaian rapih dengan 
ketentuan sebagai berikut :

 a. Laki-laki : Celana Panjang berwarna hitam atau warna    
  gelap  dan atasan berwarna putih.

 b. Perempuan : Rok berwarna hitam atau warna gelap dan     
 atasan berwarna putih (jilbab berwarna putih, bagi yang  
  mengenakan).

 c. Menggunakan sepatu formal berwarna hitam
5. Hasil sidang kelayakan karya prestasi bidang kompetensi 
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dicatat pada berita acara yang ditandatangani oleh ketua 
sidang, penguji dan pembimbing.

6. Berita acara semonar proposal dan sidang kelayakan tugas 
akhir diarsip oleh bidang studi.

7. Seminar proposal dan sidang kelayakan karya prestasi 
bidang kompetensi ulang dimungkinkan apabila 
mahasiswa tidak bisa mempertahankan kelayakan karya 
prestasi bidang kompetensi.

4.5 Persyaratan Pengajuan Proposal dan Seminar Proposal 
Tugas Akhir Peduli Negeri

1. Mahasiswa harus melakukan kegiatan konsultasi dengan 
pembimbing 3 (tiga) – 5 (lima) kali sebelum seminar 
proposal.

2. Seminar proposal tugas akhir kuliah peduli negeri dapat 
dilaksanakan jika hasil kegiatan peduli negeri sudah 
disetujui oleh pembimbing dan diperiksa oleh Ketua 
Bidang Studi.

3. Penjadwalan seminar proposal tugas akhir peduli negeri  
dilakukan minimal 7 (tujuh) hari sebelum seminar 
proposal tersebut berlangsung dan penjadwalan tersebut 
dilakukan berdasarkan kesepakatan waktu dari ketua 
sidang akhir peduli negeri dan pembimbingan.

4. Mahasiswa yang mengikuti sidang akhir tugas akhir peduli 
negeri diharuskan berpakaian rapih dengan ketentuan 
sebagai berikut :

a. Laki-laki : Celana Panjang berwarna hitam atau warna 
gelap  dan atasan berwarna putih.

b. Perempuan : Rok berwarna hitam atau warna gelap dan 
atasan berwarna putih (jilbab berwarna putih, bagi yang 
mengenakan).

c. Menggunakan sepatu formal berwarna hitam
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5. Hasil seminar proposal tugas akhir peduli negeri dicatat 
pada berita acara yang ditandatangani oleh ketua sidang, 
penguji dan pembimbing.

6. Berita acara seminar proposal tugas akhir diarsip oleh 
bidang studi.

7. Seminar proposal tugas akhir peduli negeri ulang 
dimungkinkan apabila mahasiswa tidak bisa 
mempertahankan proposal tugas akhir peduli negeri.

4.6 Persyaratan Pengajuan Laporan Tugas Akhir dan Sidang 
Tugas Akhir

1. Mahasiswa harus melakukan kegiatan konsultasi dengan 
pembimbing 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) kali sampai 
dengan sidang tugas akhir.

2. Sidang tugas akhir dapat dilaksanakan jika naskah 
dan karya/program tugas akhir sudah disetujui oleh 
pembimbing dan diperiksa oleh Ketua Bidang Studi.

3. Mahasiswa mengisi form persetujuan sidang tugas akhir 
yang disetujui oleh pembimbing dan Ketua Bidang Studi.

4. Mahasiswa harus memenuhi beberapa persyaratan 
administrasi yang telah ditentukan (format terlampir).

5. Sidang tugas akhir dapat dilaksanakan jika mahasiswa 
sudah menyelesaikan semua prasyarat SKS minimal sesuai 
dengan beban studi yang ditetapkan dengan IPK minimal 
2,00.

6. Mahasiswa diwajibkan telah memiliki surat keterangan 
pendamping ijazah (SKPI) dalam bentuk sertifikat 
sebanyak 10 (sepuluh) sertifikat termasuk sertifikat uji 
kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 
dan sertifikat Kuliah Peduli Negeri.

7. Komposisi nilai akhir tugas akhir terdiri dari 30% nilai 
seminar proposal dan 70% dari nilai sidang akhir.
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8. Mahasiswa harus melampirkan hasil revisi tugas akhir 
yang telah disetujui oleh pembimbing dan ketua sidang.

9. Konsep akhir (final draft) tugas akhir yang sudah disetujui 
oleh pembimbing diserahkan kepada Ketua Bidang Studi 
sekaligus melakukan penjadwalan sidang.

10. Konsep akhir (final draft) tugas akhir, dijilid, dibuat 
sekurang-kurangnya dalam rangkap empat, dengan 
rincian :

1 (satu) atau 2 (dua) eksemplar untuk pembimbing,
1 (satu) eksemplar atau lebih untuk penguji ahli,
1 (satu) eksemplar untuk ketua sidang,
1 (satu) eksemplar untuk mahasiswa.

11. Ketua Bidang Studi mengajukan panitia sidang tugas akhir 
dan jadwal sidang untuk disahkan oleh Ketua Program 
Studi. Penjadwalan sidang tugas akhir adalah minimal 
10 (sepuluh) hari sebelum sidang tugas akhir tersebut 
berlangsung.

12. Mahasiswa yang mengikuti sidang tugas akhir diharuskan 
berpakaian rapih dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Laki-laki  : Celana panjang berwarna hitam   
          atau warna  gelap  dan atasan   
                   berwarna putih.
b.  Perempuan  : Rok berwarna hitam atau warna   
     gelap dan atasan  berwarna    
   putih (jilbab berwarna putih, bagi yang  
   mengenakan) atau busana daerah  atau 
  nasional.
c. Menggunakan sepatu formal berwarna hitam

13. Tim sidang tugas akhir terdiri dari Ketua Sidang, Penguji 
Ahli, dan Pembimbing. Tim panitia ini wajib hadir ketika 
sidang skripsi dilaksanakan.
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14. Syarat Ketua Sidang Tugas Akhir adalah :
a.    Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Ketua Bidang Studi, 

Sekretaris Program Studi  atau pengajar tetap dengan 
kualifikasi magister dan kepangkatan akademik   
minimal Lektor.

b.       Jika butir (a) tidak dipenuhi maka Ketua Bidang Studi 
dapat menunjuk dari pejabat struktural atau pernah 
menjabat sebagai pejabat struktural    
sesuai dengan kompetensi.

c. Jika butir (a dan b) tidak terpenuhi, maka pelaksanaan 
sidang tugas akhir dijadwal ulang sesegera mungkin.

15. Syarat Penguji Ahli adalah :
a. Pengajar tetap atau tidak tetap yang memiliki 

kualifikasi magister dan kepangkatan akademik 
Lektor.

b. Jika butir (a) tidak terpenuhi maka Ketua Bidang 
Studi dapat menunjuk pengajar tetap atau praktisi 
sesuai dengan kompetensinya.

16. Setelah sidang tugas akhir, apabila dinyatakan lulus, dan 
setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan berita acara, 
maka mahasiswa wajib menyiapkan :
a.  Tugas akhir yang ditulis dalam bentuk jurnal 

ilmiah dengan jumlah halaman 15 sampai dengan 
20 (ketentuan penulisan jurnal dapat dilihat pada 
lampiran).

b. Tiga buah CD yang berisi file tugas akhir lengkap 
dan jurnal.

c. Satu eksemplar hardcopy tugas akhir dijilid hard 
cover.

d. Fotocopy lembar cover tugas akhir, persetujuan 
sidang, lembar lulus sidang, lembar pengesahan dan 
perbaikan tugas akhir, dan abstraksi masing-masing  
satu lembar.
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e. Dua buah buku tentang ilmu komunikasi.
17. Hasil sidang tugas akhir dicatat pada berita acara yang 

ditandatangani oleh ketua sidang.
18. Berita acara sidang tugas akhir diarsip oleh bidang studi.
19. Sidang tugas akhir ulang dimungkinkan apabila mahasiswa 

tidak bisa mempertahankan karya tugas akhirnya sesuai 
dengan ketentuan, yaitu dengan perolehan nilai minimal 
C.

20. Sidang ulang tugas akhir dilaksanakan paling cepat 2 
(dua) minggu setelah sidang pertama berlangsung dengan 
melakukan prosedur administratif seperti sidang akhir 
sebelumnya.

21. Setelah sidang tugas akhir, apabila dinyatakan lulus, tetapi 
tidak melakukan perbaikan tugas akhir sampai batas 
waktu yang telah ditetapkan pada saat sidang tugas akhir 
(selambat-lambatnya satu bulan setelah tanggal sidang), 
maka mahasiswa bersangkutan diharuskan untuk sidang 
ulang, dengan kondisi mahasiswa tersebut belum habis 
masa studi dan dapat memenuhi persyaratan administrasi 
yang telah ditentukan.
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BAB V
TUGAS AKHIR SKRIPSI

5.1. Definisi Skripsi 
 Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah, berupa luaran 
yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan 
metode ilmiah secara sistematis sesuai keilmuan dan budaya 
akademik untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan 
yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu 
cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini dalam 
kajian bidang ilmu komunikasi.

 Sebuah skripsi paling tidak memiliki karakteristik 
sebagai berikut :

a.  Merupakan karya ilmiah sehingga harus dihasilkan 
melalui metode ilmiah.

b. Merupakan laporan tertulis berupa hasil penelitian 
terhadap satu masalah yang terjadi di masyarakat 
atau organisasi. Hasil penelitian ini dikaji dengan 
merujuk pada suatu fenomena, teori atau hasil-hasil 
penelitian yang relevan yang pernah dilaksanakan 
sebelumnya.

c. Merupakan implementasi konsep dan teori 
untuk menjawab permasalahan penelitian yang 
menghasilkan analisa sebagai dasar untuk menyusun 
kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban terhadap 
masalah penelitian. 

d. Berisi sistematika dan tahapan penelitian yang 
dimulai dengan membuat rancangan penelitian 
secara tertulis yang disebut Proposal Skripsi Riset 
(Research Proposal) sebagai dasar penyusunan 
skripsi.

e. Proposal skripsi tersebut merupakan penelitian di 
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bidang komunikasi, meliputi penyiaran, kehumasan, 
periklanan dan komunikasi pemasaran serta 
komunikasi digital.

5.2.  Kedudukan Skripsi dan Bobot SKS
 Skripsi mempunyai kedudukan yang sama dengan mata 
kuliah lain, tetapi dalam kegiatan skripsi seorang mahasiswa 
dituntut memiliki kemampuan mengimplementasikan 
kompetensinya dalam mencari berbagai data berkaitan dengan 
topik yang menjadi permasalahan di bidang komunikasi 
yang meliputi bidang penyiaran, kehumasan, periklanan dan 
komunikasi pemasaran serta komunikasi digital.

 Bobot skripsi sebesar 6 SKS, setara dengan kegiatan 
akademik setiap minggu 24 – 30  jam selama satu semester atau 
setara dengan kegiatan akademik 600 – 750  jam.

5.3. Tujuan Skripsi
 Penulisan skripsi bertujuan menciptakan mahasiswa 
yang mempunyai kemampuan berpikir sistematis dan menyusun 
dan menulis laporan suatu karya ilmiah, sesuai dengan bidang 
ilmunya.
 Tujuan di atas mencakup pengembangan kemampuan 
mahasiswa dalam memadukan pengetahuan dan 
keterampilannya menjadi suatu sistem yang terpadu dalam 
memahami, menganalisis, menggambarkan dan menjelaskan 
suatu masalah yang berhubungan dengan bidang keilmuannya 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Mercu 
Buana.
5.4. Kegunaan Skripsi
a. Skripsi merupakan salah satu persyaratan akademik yang 

harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana.
b. Penyusunan skripsi dimaksudkan untuk menilai 
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kemampuan mahasiswa menerapkan ilmu dan 
pengetahuan yang diperolehnya selama menempuh 
program pendidikannya.

c. Pengembangan keilmuan dan sumbangan pemikiran 
untuk tempat penelitian.

5.5. Materi Skripsi & Lembar Kertas Kerja
 Permasalahan yang akan diangkat menjadi topik skripsi 
dikembangkan dari bidang ilmu komunikasi. Materi karya 
tulis didasarkan atas data dan/atau informasi yang berasal dari 
studi kepustakaan, penelitian laboratorik/eksperimen dan atau 
penelitian lapangan. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa 
memperoleh pengalaman penelitian, baik kepustakaan, 
laboratorik/eksperimen dan atau lapangan serta menuangkan 
hasilnya dalam bentuk paparan karya tulis ilmiah.
    -  Materi  yang di uji ( baik seminar proposal maupun sidang akhir 

adalah versi artikel ilmiah  dengan melampirkan kertas kerja 
yang menjelaskan proses penelitian. Untuk seminar proposal 
(Bab I,II,III) dan sidang akhir (Bab I.II.II.IV dan V)

     -  Format penulisan artikel ilmiah versi jurnal silakan merujuk 
pada bagaian tugas akhir skema publikasi ilmiah

5.6. Sistematika Penulisan Proposal Skripsi
 Jumlah halaman proposal skripsi sebanyak maksimal 30 
halaman.

5.6.1. Desain Penelitian Kuantitatif

BAB I PENDAHULUAN
 Dalam bab ini diuraikan penjelasan secara umum, 
ringkas dan padat bersifat deduktif yang menggambarkan dan 
menjabarkan masalah yang hendak diteliti. Dalam bab ini berisi 
minimal 5 halaman. Terdiri dari:
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1.1. Latar Belakang Penelitian
 Latar belakang penelitian memaparkan perhatian 
peneliti pada topik tertentu dalam kajian ilmu komunikasi, atau 
secara spesifik berkaitan dengan Broadcasting, Public Relations 
maupun Advertising & Marketing Communication dan digital 
Communication. Pada latar belakang penelitian ini diuraikan :

a. Aspek kontekstual  komunikasi yang akan dikaji.
b. Penelitian ilmiah selalu dimulai dari suatu masalah 

dan oleh karenanya penentuan masalah merupakan 
tahap paling penting. Pernyataan tentang gejala/
fenomena yang akan diteliti, boleh diangkat dari 
masalah teoretis atau diangkat dari masalah praktis. 
Berdasarkan itu peneliti menegaskan permasalahan 
yang akan ditelitinya.

c. Argumentasi tentang pemilihan topik penelitian 
(menunjukkan permasalahan sebagai perbedaan 
antara das sein (kenyataan) dan das sollen (konsep 
atau teori yang ada).

d. Situasi yang melatarbelakangi masalah (yang 
dipermasalahkan). 

e. Alur pikir bersifat deduktif (umum ke khusus)

1.2. Perumusan Masalah  
 Perumusan masalah ini merupakan substansi dari 
permasalahan yang akan dikaji dan sebagai batasan penelitian. 
Dengan adanya perumusan masalah ini akan membantu 
pembaca untuk mengetahui dengan jelas dan mudah 
permasalahan yang sedang menjadi perhatian peneliti. Untuk itu 
dalam merumuskan masalah penelitian harus memperhatikan :

a. Menyatakan dengan jelas, tegas, dan konkrit masalah 
yang akan diteliti.

b. Berhubungan dengan suatu persoalan teoretis atau 
praktis.
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c. Berorientasi pada teori (teori   merupakan   body     of      
knowledge). 

d. Dinyatakan dengan kalimat tanya dan diakhiri 
dengan tanda tanya (?) 

1.3. Tujuan Penelitian
 Pada bagian ini berisi pernyataan tentang tujuan yang 
ingin dicapai melalui proses penelitian. Tujuan penelitian 
merupakan upaya pemecahan dan rencana jawaban terhadap 
masalah penelitian. Karenanya merumuskan tujuan penelitian 
hendaknya dilakukan dengan cara yang jelas dan singkat serta 
harus terkait dengan rumusan masalah.

1.4. Manfaat Penelitian
 Tuliskan pada bagian ini berisi tentang sumbangan/
kontribusi positif terkait dengan   hasil penelitian. 
Manfaat penelitian ini ada 3 (tiga) macam yaitu:

a. Manfaat teoritis/akademis
 Aspek teoritis (akademis) dengan menyebutkan 

kegunaan teoritis apa yang dapat dicapai dari 
masalah yang diteliti.

b. Manfaat Praktis 
 Aspek praktis (guna laksana) dengan menyebutkan 

manfaat apa yang dapat dicapai dari penerapan 
pengetahuan yang dihasilkan penelitian ini, 
terutama untuk perusahaan/organisasi/lembaga 
dimana penelitian dilakukan.

c. Manfaat Sosial
 Aspek sosial meliputi manfaat bagi masyarakat luas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
 Penulisan tinjauan pustaka secara umum terdiri dari dua 
kategori yaitu:
2.1. Penelitian Terdahulu
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 Penelitian terdahulu dilakukan pada penelitian yang 
pernah dilakukan atas permasalahan yang  akan membantu 
memberi gambaran tentang apa yang telah dilakukan oleh 
peneliti-peneliti lain dalam permasalahan tersebut. Selain 
menunjukkan posisi penelitian juga orisinalitas penelitian 
yang akan dilakukan. Pada penelitian terdahulu ini minimal 
5 (lima) penelitian yang berasal dari jurnal Internasional 
dan skripsi/tesis yang relevan dengan topik  dan mewajibkan 
untuk mensitasi pada publikasi.mercubuana.ac.id/index.
php/viskom/index sebanyak minimal 3 (tiga) jurnal.

2.2. Kajian Teoretis
 Terdiri dari dasar-dasar pemikiran yang digunakan untuk 
memberikan arah pada penelitian yang akan dilakukan dan 
menuntun analisis hasil penelitian. Pemilihan teori atau konsep 
harus relevan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan 
di Bab I.  Berdasarkan teori yang telah ditetapkan tersebut lalu 
diuraikan menjadi variabel-variabel yang akan diteliti. 

2.3. Hipotesis Teori 
 Hipotesis merupakan simpulan probabilistik sebagai 
jawaban sementara atas masalah. Perumusan hipotesis 
diturunkan dari kerangka teori yang telah disusun sebelumnya. 
Oleh karena itu hipotesis harus konsisten dengan kerangka teori 
yang digunakan. Arah hipotesis dapat dicantumkan apabila 
didukung oleh tinjauan pustaka. Hipotesis dapat pula berbentuk 
hipotesis mayor dan minor.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
 Metodologi penelitian pada dasarnya berisi prosedur atau 
cara yang baku dan ilmiah untuk mendapatkan data penelitian. 
Pada bagian ini, penulisan harus memberikan gambaran yang 
jelas kepada pembaca mengenai cara-cara yang digunakan 
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dalam menjalankan penelitian.

3.1. Paradigma Penelitian
 Paradigma merupakan cara peneliti memandang atau 
pendekatan yang digunakan dalam mengamati kenyataan akan 
menentukan pengetahuan yang kita peroleh sesuai dengan 
pendekatan penelitian yang dilakukan.

3.2. Metode Penelitian 
 Metode penelitian dalam penelitian kuantitatif, yang 
dipilih hendaknya disesuaikan dengan tujuan penelitian tersebut. 
Jenis-jenis metode penelitian yang biasa digunakan dalam 
penelitian kuantitatif antara lain: Metode penelitian eksperimen, 
survei, analisa isi, analisis jaringan, audit komunikasi dan lain-
lain.

3.3 Populasi dan Sampel 
3.3.1 Populasi

    a. Obyek penelitian / satuan analisis (orang, teks, 
tayangan, iklan, media dll)

    b. Penentuan populasi penelitian (siapa atau apa 
populasinya) dan jumlahnya

3.3.2 Sampel
 Jumlah Sampel (hitung dengan rumus)

3.3.3 Teknik Penarikan Sampel

3.3.4 Alokasi Sampel (jika ada)

3.4.Definisi Konsep dan Operasionalisasi Konsep 
(kategorisasi dan defenisi kategori untuk analisa isi)

3.4.1. Definisi konsep
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 Berisi uraian tentang konsep berdasarkan tataran teoretis   
(buku teks atau artikel  ilmiah dalam jurnal yang dirujuk).
3.4.2. Operasionalisasi konsep
 Berupa definisi kategori yang lebih operasional (survei)  
terhadap konsep atau variable yang akan diteliti yang diberikan 
oleh peneliti. Sedangkan definisi kategori dan ketegorisasi 
diterapkan untuk metode penelitian analisa isi.

3.5. Teknik Pengumpulan Data
 Digunakan untuk menjaring data dari satuan-satuan 
pengamatan. Penentuan metode pengumpulan data inipun 
sangat tergantung pada permasalahan yang diteliti, jenis data 
yang dikumpulkan serta satuan-satuan analisis yang digunakan. 
Ada beberapa metode pengumpulan data, yaitu :

a. Data primer : adalah data utama untuk menjawab 
rumusan masalah tujuan penelitian. Untuk penelitian 
survei dan eksperimen, data primer diperoleh dengan 
cara menyebarkan kuesioner. Untuk penelitian analisis isi 
diperoleh dengan cara melakukan pengamatan terhadap 
unit analisis.

b. Data sekunder : adalah data yang digunakan untuk 
melengkapi data primer, diperoleh melalui studi 
kepustakaan atau data yang tujuannya adalah untuk 
melengkapi data primer, seperti dokumentasi, data statistic 
dan sebagainya.

c. Uji Validitas dan Reliabilitas (Survei) Atau Reliabilitas 
Koding (Analisis Isi) : Setiap penelitian kuantitatif harus 
bersifat objektif, karenanya setiap variabel yang akan 
diukur dalam penelitian harus memiliki nilai validitas 
dan reliabilitas. Validitas menunjukkan sejauhmana suatu 
alat pengukur (kuesioner) itu mengukur apa yang ingin 
diukur. Sedangkan reliabilitas menunjukkan sejauhmana 
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suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan 
(konsisten).

3.6. Teknik Analisa Data
 
 Tulisan pada bagian ini berisi uraian tentang teknik 
analisis yang digunakan beserta alasan penggunaan teknik 
tersebut, sesuai dengan tujuan penelitian, hipotesis (hipotesis 
teori dan hipotesis statistik), dan jenis data penelitian. Asumsi-
asumsi statistik yang mendasari teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian perlu disebutkan secara eksplisit.

DAFTAR PUSTAKA
 
 Bagian ini memuat daftar literatur yang digunakan 
dalam seluruh proses penulisan laporan penelitian. Literatur 
yang dicantumkan dalam bagian daftar pustaka ini adalah semua 
literatur yang dicantumkan/dituliskan dalam laporan penelitian 
ini (minimal 15 buku teks, terbitan 10 tahun terakhir dan 
minimal 5 jurnal terbitan 5 tahun terakhir). Adapun contohnya 
dapat dilihat pada lampiran buku panduan ini.

5.6.2. Desain Penelitian Kualitatif
BAB I PENDAHULUAN
 Dalam bab ini diuraikan penjelasan secara induktif yang 
menggambarkan fenomena yang hendak diteliti. 

1.1. Latar Belakang Penelitian
 Bagian ini diawali dengan upaya peneliti untuk 
menggambarkan konteks komunikasi atau situasi yang 
mendasari munculnya permasalahan atau fenomena yang unik. 
Penggambaran akan konteks permasalahan penelitian dapat 
dilakukan dengan menunjukkan fenomena-fenomena, fakta-
fakta empiris atau kejadian-kejadian aktual. Peneliti sebaiknya 
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memberikan argumentasi tentang alasan yang mendasari 
pemilihan tema/topik penelitian tersebut.
1.2. Fokus Penelitian
 Fokus penelitian merupakan substansi dari permasalahan 
atau fenomena unik yang akan diteliti.  Fokus penelitian ini akan 
membantu peneliti dan pembaca untuk mengetahui dengan jelas 
dan mudah permasalahan atau fenomena yang sedang menjadi 
perhatian peneliti. Pada fokus penelitian ini ada dua aspek yang 
harus diperhatikan, yaitu:
a. Identifikasi  pada gejala-gejala atau fenomena yang 

mendasari apa yang diteliti
b.  Pertanyaan penelitian.
 Pada fokus penelitian ini peneliti harus membuat suatu 

formulasi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian. 
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus jelas, spesifik, tepat 
sasaran, dan memungkinkan untuk dijawab oleh peneliti. 
Pertanyaan-pertanyaan tersebut dinyatakan dengan 
kalimat tanya dan diakhiri dengan tanda “?” (tanda tanya).

1.3. Tujuan Penelitian
 Berbagai pertanyaan-pertanyaan pokok dalam 
fokus penelitian akan mengarahkan peneliti pada apa yang 
ingin diperoleh setelah penelitian. Tujuan penelitian harus 
menunjukkan pernyataan yang berisi tentang apa yang ingin 
dicapai melalui proses penelitian. Tujuan penelitian harus 
terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan 
dalam fokus penelitian. Tujuan penelitian hendaknya dilakukan 
dengan cara yang jelas dan singkat dan dalam bentuk kalimat 
pernyataan.

1.4. Manfaat Penelitian 
 Tulisan pada bagian ini berisi tentang sumbangan/
kontribusi positif terkait dengan hasil penelitian. Manfaat 
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penelitian ini ada 3 (tiga) macam yaitu :
 
a. Manfaat akademis 
 Aspek teoritis (akademis) dengan menyebutkan kegunaan 

akademis apa yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti 
untuk pengembangan keilmuan komunikasi dan bidang 
kajian.

b. Manfaat praktis
 Aspek praktis (guna laksana) dengan menyebutkan manfaat 

apa yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang 
dihasilkan penelitian ini, terutama untuk tempat penelitian 
(perusahaan/organisasi/lembaga) dimana penelitian yang 
dilakukan dan praktisi.

c. Manfaat sosial
 Aspek-aspek sosial dengan menyebutkan manfaat 

pemecahan masalah-masalah kontemporer apa yang 
dicapai dari masalah yang diteliti (hanya untuk paradigma 
kritis).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
 Penulisan tinjauan pustaka secara umum terdiri dari dua 
kategori yaitu:

2.1. Penelitian Terdahulu
 Penelitian terdahulu dilakukan pada penelitian yang 
pernah dilakukan atas permasalahan yang  akan membantu 
memberi gambaran tentang apa yang telah dilakukan 
oleh peneliti-peneliti lain dalam permasalahan tersebut. 
Selain menunjukkan posisi penelitian juga orisinalitas 
penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian terdahulu 
ini minimal 5 (lima) penelitian yang berasal dari jurnal 
Internasional dan skripsi/tesis yang relevan dengan topik. 
Dan mewajibkan untuk mensitasi pada publikasi.mercubuana.
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ac.id/index.php/viskom/index sebanyak 3 sampai 4 jurnal. 
2.2. Kajian Teoretis
 Kajian teoretis  memuat secara sistematis dasar-dasar 
pemikiran secara teoretis maupun konsep yang berkaitan dengan 
perumusan masalah yang diajukan. Digunakan untuk menjadi 
kerangka awal yang berfungsi sebagai petunjuk awal bagi peneliti 
untuk memahami fenomena terkait dengan penelitian yang akan 
dilakukan secara alamiah. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Paradigma Penelitian
 Paradigma merupakan  keseluruhan proses berpikir 
dari suatu pendekatan penelitian yang mendasari bagaimana 
peneliti menyusun desain penelitian (teori, metode penelitian 
dan tipe penelitian yang digunakan) yang mencakup bagaimana 
mengidentifikasi dan merumuskan masalah, menjawab masalah 
dan menyimpulkan.

3.2. Metode Penelitian
 Metode penelitian dalam penelitian kualitatif, yang 
dipilih hendaknya disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pada 
penelitian kualitatif, peneliti dapat memilih untuk menggunakan 
desain fenomenologi, studi kasus, etnografi, hermeneutika, 
analisis framing, wacana, semiotika, dll.

CATATAN : sistematika  dan analisis datanya tergantung  
    pada jenis metode yang digunakan.

3.3. Subyek Penelitian  
 (Untuk penelitian teks media menggunakan istilah unit 
analisis) Subyek penelitian adalah sumber yang berkompeten 
untuk dimintai informasi sehubungan dengan penelitian, atau 
disebut sebagai narasumber. Pada bagian ini menguraikan 
tentang kualifikasi subjek penelitian, alasan pemilihan subjek. 
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Selain itu peneliti perlu menjelaskan relevansi subyek penelitian 
dengan topik penelitian.
 Unit analisis adalah aspek atau apa yang dikaji atau 
diobservasi. Dengan kata lain unit analisis adalah sasaran 
analisis. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 
 Digunakan untuk menjaring data dari satuan-satuan 
pengamatan. Penentuan metode pengumpulan data inipun 
sangat tergantung pada permasalahan yang diteliti, jenis data 
yang dikumpulkan serta satuan-satuan analisis yang digunakan. 
Ada beberapa metode pengumpulan data, yaitu:
a. Data primer:
 Dalam penelitian kualitatif diperoleh melalui data yang 

biasa digunakan dalam pengumpulan data antara lain: 
observasi, wawancara mendalam, focus group disscusion 
(FGD), tergantung dari tujuan peneliti. 

b. Data sekunder:
 Adalah data yang digunakan untuk melengkapi data 

primer, melalui data yang diperoleh dari studi kepustakaan, 
dokumen, arsip, data statistic dan lain-lain.

3.5. Teknik Analisis Data
 Merupakan teknik yang digunakan dalam menganalisis 
dan menginterpretasikan (memaknai) data yang ada. Teknik 
analisis bersifat tentatif tergantung metode yang digunakan. 
Selain itu dalam penelitian kualitatif teknik analisis datanya 
sangat bersifat lentur (menyesuaikan).

3.6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data (bila diperlukan)
 Bagian ini menguraikan cara dan/ atau teknik yang 
digunakan  oleh peneliti untuk memantapkan kredibilitas 
penelitiannya. Teknik pemeriksaan dan keabsahan data penting 
sebagai pertanggungjawaban atas proses dan hasil penelitian. 
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Untuk itu yang harus diperhatikan adalah:

a. Kemukakan kriteria keabsahan data yang digunakan.
b. Jelaskan rencana pemeriksaaan keabsahan data yang 

digunakan dalam penelitian tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa dalam kajian-kajian analisis teks media 
teknik  pemeriksaan keabsahan data tidak perlu ditampilkan 
karena melekat pada teknis analisis data yang dilakukan. 
Demikian juga dalam kajian  kritis (paradigma kritis) sejauh 
merujuk pada memperhatikan konteks historis, sosial budaya, 
ekonomi dan politik. 

DAFTAR PUSTAKA 
   Bagian ini memuat daftar literatur yang digunakan 
dalam seluruh proses penulisan laporan penelitian. Literatur 
yang dicantumkan dalam bagian daftar pustaka ini adalah semua 
literatur yang dicantumkan/dituliskan dalam laporan penelitian 
ini (minimal 5 jurnal nasional atau international terbitan 5 
tahun terakhir, 15 buku teks terbitan 10 tahun terakhir). Adapun 
contohnya dapat dilihat pada lampiran buku panduan ini.
5.7. Sistematika Penulisan Skripsi
 Jumlah halaman skripsi minimal 60 halaman (tidak 
termasuk lampiran) dan maksimal 150 halaman. Apabila lebih 
dari 100 halaman, maka naskah dapat dicetak pada kedua sisi 
kertas (bolak-balik).

5.7.1. Desain Penelitian Kuantitatif
 Untuk Bab 1 sampai dengan Bab 3 urutannya sama 
dengan sistematika proposal skripsi, hanya saja isi materinya 
adalah hasil revisi setelah seminar proposal skripsi.
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini terdiri dari :

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.2. Hasil Penelitian
 Sub bab ini memuat hasil-hasil penelitian yang sesuai 
dengan tujuan penelitian dan hipotesis.

4.3. Pembahasan 
 Sub bab ini memuat hubungan antara konsep/teori yang 
digunakan dengan hasil penelitian, memuat penalaran dari 
hasil penelitian baik secara teoritis dan atau empiris terhadap 
perumusan yang diajukan. Dalam pembahasan tidak perlu lagi 
memuat tabel, grafik atau bentuk penyajian data lainnya. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN
 Bab ini terdiri dari :
5.1. Simpulan
   a.  Simpulan merupakan rangkuman dari hasil pembahasan     

yang  menjawab rumusan masalah penelitian dan tujuan 
penelitian.

         b. Memuat hasil-hasil penelitian yang menonjol dalam   bentuk 
narasi dengan dukungan angka sepanjang diperlukan.

5.2. Saran 
 Saran terdiri dari :
5.2.1. Saran Akademis
 Memuat implikasi dari hasil penelitian terhadap ilmu 
pengetahuan. 
5.2.2.Saran Praktis
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 Memberi saran bagi penelitian berikutnya, serta 
penggunaan praktis.
LAMPIRAN
a. Menyajikan kuesioner
b. Menyajikan perhitungan statistik (print out)
c. Menyajikan Surat Ijin Penelitian
d. Surat selesai penelitian dari tempat penelitian
e. Menyajikan struktur organisasi, peta
    dan sebagainya  yang diperlukan sebagai pendukung 
     lampiran penelitian
f. Daftar riwayat hidup (curriculum vitae) peneliti
g. Dokumen lainnya yang perlu dilampirkan

5.7.2. DESAIN PENELITIAN KUALITATIF
 Untuk Bab 1 sampai dengan Bab 3 urutannya sama 
dengan sistematika proposal skripsi, hanya saja isi materinya 
adalah hasil revisi setelah sidang proposal skripsi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
 Bagian ini ditujukan untuk memaparkan temuan-temuan 
yang didapat oleh peneliti dan bagaimana temuan-temuan 
tersebut akhirnya dapat menjawab pertanyaan yang menjadi 
fokus penelitian. Bab ini terdiri dari :

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian
 Menjelaskan profil dari obyek yang diteliti. Jika obyek 
penelitiannya perusahaan atau organisasi maka penjelasan 
meliputi bidang usaha atau kegiatan, visi, misi, tujuan, struktur 
orgnasisai serta alamat ataupun lokasi organsisasi. Jika obyek 
penelitiannya adalah film, program televise dan format konten 
lainnya, maka dijelaskan sinopsis, rumah produksi atau stasiun 
televisi yang memproduksi, kerabat kerja termasuk actor dan 
aktrisnya serta informasi lainnya yang relevan dengan topik 
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penelitian yang dilakukan.

4.2 Hasil Penelitian
 Bagian ini setidaknya terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu : 
deskripsi penemuan dan hasil analisis data. Sub-bagian deskripsi 
penemuan berisi tentang paparan keseluruhan hasil atau data 
yang diperoleh oleh peneliti berdasarkan kategori-kategori yang 
dibuat dan mengacu pada ringkasan hasil coding (transkrip 
wawancara, catatan lapangan, data observasi, dll). Sedangkan 
sub bagian hasil analisis data memaparkan jawaban peneliti atas 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelumnya dalam fokus 
penelitian. 

4.3 Pembahasan 
 Pada bagian ini, peneliti harus dapat mengulas hasil 
analisis data (jawaban peneliti atas pertanyaan penelitian) dalam 
konteks yang lebih luas. Peneliti dapat menambahkan teori-teori 
lain (yang tidak terdapat dalam kajian teoritik) untuk mendukung 
hasil penelitian. Peneliti juga dapat mengemukakan tinjauan 
kritis atas hasil penelitian berdasarkan keberpihakan dan nilai-
nilai (value) yang dianut oleh peneliti. Peneliti menggunakan 
nalar/logika untuk mendapatkan temuan penelitian, pada 
bagian ini diharapkan dapat disusun jenis-jenis temuan yang 
digambarkan kedalam skema pemikiran. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini terdiri dari :

5.1. Kesimpulan
a. Simpulan merupakan rangkuman dari hasil pembahasan 

yang  menjawab fokus penelitian dan tujuan penelitian.
b. Memuat hasil-hasil penelitian yang menonjol dalam bentuk 

narasi dengan dukungan angka sepanjang diperlukan.
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5.2. Saran
 Memuat implikasi dari hasil penelitian terhadap ilmu 
pengetahuan, memberi saran bagi penelitian berikutnya, serta 
penggunaan praktis.

DAFTAR PUSTAKA
 Adapun aturan dasar penulisan daftar pustaka dengan 
Harvard-APA Style yaitu:
a. Sumber kutipan yang dinyatakan dalam Laporan Tugas 

Akhir harus ada dalam Daftar Pustaka, dan sebaliknya.
b. Daftar pustaka tidak dibagi-bagi menjadi bagian-bagian 

berdasarkan jenis pustaka, misalnya buku, jurnal, internet 
dan sebagainya.

c. Ditulis satu spasi, berurutan secara alfabetis tanpa nomor 
berdasarkan nama akhir pengarang atau organisasi yang 
bertanggung jawab. Jika suatu referensi tidak memiliki 
nama pengarang maka judul referensi digunakan untuk 
mengurutkan referensi tersebut diantara referensi lain yang 
tetap diurutkan berdasarkan nama belakang pengarang.

d. Jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis 
nama belakangnya lebih dulu, kemudian diikuti singkatan 
(inisial) nama depan dan nama tengah, dilanjutkan 
penulisan tahun, judul dan identitas lain dari literatur/
pustaka yang dirujuk.

e. Apabila ada beberapa karya yang ditulis oleh pengarang 
yang sama, urutkan berdasarkan tanggal terbitnya (dimulai 
dari yang paling lama ke yang paling baru).

f. Jika seorang pengarang mengeluarkan beberapa karya 
dalam tahun publikasi yang sama, maka diurutkan 
berdasarkan huruf kecil yang menyertai tanggal publikasi 
(contoh: 1988a, 1988b, 1988c, dst.).

g. Tanggal publikasi dituliskan setelah nama(-nama) 
pengarang.



 38Panduan Tugas Akhir Fakultas Ilmu komunikasi UMB

h. Judul referensi dituliskan secara italic, jika daftar pustaka 
ditulis tangan maka judul digarisbawahi.

i. Cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda, 
bergantung pada jenis literatur/ pustaka yang menjadi 
referensi.

j. Penulisan daftar pustaka dipisahkan oleh koma dan 
diakhiri dengan tanda titik. Sementara untuk judul 
sumber kutipan (sitasi) menggunakan huruf kapital untuk 
setiap kata kecuali kata penghubung. Meskipun demikian, 
terdapat beberapa perbedaan dalam penulisannya sebagai 
berikut:

1. Buku
Pola dasar penulisan referensi berjenis buku adalah:
Nama Belakang Pengarang, Inisial tahun terbit, Judul buku (Edisi 

jika edisinya lebih dari satu), Tempat diterbitkan, Penerbit. 

Hal yang perlu diperhatikan adalah judul buku yang dituliskan 
secara italic dengan penggunaan huruf kapital mengikuti 
standar penulisan kalimat. Jumlah pengarang yang boleh 
didaftarkan di satu referensi maksimal berjumlah enam. Jika 
pengarang berjumlah lebih dari enam maka pengarang ketujuh 
dan selanjutnya dituliskan sebagai et al.

Contoh:
a. Satu pengarang : Conley, D 2006, The Daily Miracle: an 

Introduction to Journalism, Oxford University Press, New 
York. 

b. Dua pengarang : Severin, J & Tankard, J 2011, Teori 
Komunikasi Sejarah, Metode dan Terapan di dalam Media 
Massa edisi kelima, Kencana Prenada Media Group, 
Jakarta. 

c. Lebih dari dua pengarang : Kotler, P, Adam, S, Brown, L & 
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Armstrong, G 2009, Principles of Marketing, 4th edn, 
Pearson Education Australia, Melbourne. 

d. Tidak ada nama pengarang :  Computer Graphics Inter-
Facing 1996, 3rd edn, Modern technology Corporation, 
Minnepolis. 

2. Artikel jurnal
Penulisan untuk artikel jurnal yaitu,
Nama belakang pengarang, inisial Tahun Publikasi, Judul 

artikel menggunakan tanda kutip tunggal, Nama jurnal 
menggunakan format italic, Nomor volume (ditulis vol.), 
Nomor halaman. 

Contoh:
a. Pengarang tunggal : Yuliawati, Elly, 2016, ‘Ketahanan budaya 

desa global : Studi tentang diaspora Indonesia di Malaysia’, 
Jurnal Visi Komunikasi, vol. 6, no. 1, hh. 20-29.

b. Dua pengarang : Setiawan, A, Judhie, & Tyas Puji Rahayu, 
2017, ‘Customer retention marketing blue bird dalam 
mempertahankan loyalitas pelanggan’, Jurnal Ilmiah Ilmu 
Komunikasi WACANA, vol. 16, no. 1, hh. 1–14.

c. Lebih dari dua pengarangm : Yoedtadi, Muhammad Gafar, 
Muhammad Adi Pribadi, & Kurniawan Hari Siswoko, 
2017, ‘Proses produksi acara siaran langsung televisi untuk 
menghasilkan acara yang layak tonton’, Jurnal Ilmiah Ilmu 
Komunikasi WACANA, vol. 16, no. 1, hh. 157-170.

d. Tanpa pengarang : ‘Building human resources instead of 
landfills’ 2000, Biocycle, vol. 41, no. 12, hh. 28-29.

Sementara, untuk penulisan jurnal online penulisannya adalah 
sama dengan jurnal full-text hanya pada jurnal online setelah 
penulisan nomor volume jurnal (vol.) selanjutnya ditambahkan 
dengan tanggal diakses dan alamat web. Adapun penulisannya 
yaitu:
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Birbeck, D & Drummond, M 2006, ‘Very young children’s body 
image: bodies and minds under construction’, International 
Education Journal, vol. 7, no.4, dilihat 12 Desember 2006, 
<http://iej.com>
 
3. Halaman Web
Penulisan daftar pustaka untuk artikel yang dikutip dari web 
polanya adalah:
Nama pengarang atau editor atau penyusun Tahun , Judul Artikel 

(Italic), Nama laman yang memuat, Tanggal akses, Alamat 
web. 

Contoh:
desJardins, M 1998, How to succeed in postgraduate study, 
Applied Ecology Research Group, University of Canberra, 
dilihat 26 April 2001, <http://aerg.canberra.edu.au/jardins/t.
htm>. (Disarikan dari berbagai sumber).

LAMPIRAN
a. Menyajikan pedoman wawancara
b. Menyajikan hasil transkrip wawancara
c. Menyajikan pedoman observasi 
d. Menyajikan Surat izin penelitian
e. Surat selesai penelitian dari tempat penelitian
f. Menyajikan struktur organisasi, peta dan sebagainya yang 

diperlukan sebagai pendukung lampiran penelitian
g. Daftar riwayat hidup (curriculum vitae) peneliti
h. Dokumen lainnya yang perlu dilampirkan.
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UNSUR PENILAIAN BOBOT NILAI BOBOT X NILAI

I.Kelayakan Proposal
a. Topik Penelitian 15%
b. Teori 20%
c. Metodologi 20%

II. Teknik Penulisan
a. Sistematika 10%
b. Pengutipan dan Daftar 
Pustaka

15%

c. Kelengkapan Proposal 
Skripsi

5%

III. Penampilan

a. Cara Presentasi 10%

b. Penampilan dan Etika 5%

TOTAL 100 %

PENILAIAN
PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR SKRIPSI
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PENILAIAN MAHASISWA SIDANG TUGAS AKHIR SKRIPSI
UNSUR PENILAIAN BOBOT NILAI BOBOT X NILAI

I. Penguasaan dan Pemahaman Materi
a. Topik Penelitian 10%
b. Teori 15%
c. Metodologi 15%
d. Logika Fikir 10%
e. Hasil Penelitian 15%

II. Teknik Penulisan
a. Sistematika 5%
b. Pengutipan dan Penulisan 10%
c.Kelengkapan Skripsi 5%

III. Penampilan

a.Cara Presentasi 10%

b. Penampilan dan Etika 5%
TOTAL 100%
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ALUR SIDANG SKIRPSI MAHASISWA

MULAI 
Proses Bimbingan 
Setelah Seminar 

Proposal

Pembimbing
Menyetujui,TA
dapat Diajukan

Mahasiswa minta 
Kesediaan
Pembimbing tentang
- Hari & Tanggal sidang
- waktu
-Tempat Sidang Proposal  

Memenuhi Syarat 
Sidang TA

Mahasiswa Mendaftar
sidang TA pada Ketua 

Bidang Studi

Mahasiswa mengambil
undangan dan mengantar

berkas TA yang dijilid ke 
Pembimbing, Penguji Ahli

dan Ketua Sidang

Mahasiswa 
menyampaikan

form Pendaftaran 
sidang TA Pada TU

Sidang  TA

Sidang Menyatakan Lulus, 
mahasiswa supaya:

1. Memfoto copy lembar
  revisi sidang skripsi dari
  ketua sidang 
2. merevisi sebelum batas
   waktunya

Sidang memutuskan 
Sidang TA tidak lulus

Mahasiswa Kembali ke 
Pembimbing

SELESAI

Pembimbing
menyetujui tanda tangan 

tim penguji

Proses Revisi TA
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BAB VI
TUGAS AKHIR APLIKATIF

6.1 Definisi Tugas Akhir Aplikatif
 Tugas Akhir (TA) aplikatif adalah suatu bentuk tugas akhir 
yang dikerjakan mahasiwa Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas 
Mercu Buana,  bidang studi Penyiaran (Broadcasting), Hubungan 
Masyarakat (Public Relations), Periklanan dan Komunikasi 
Pemasaran (Advertising & Merketing Communication) dan 
Komunikasi Digital (Digital Communication) dalam format 
sebagai berikut:

1. Bidang studi Broadcasting
 a. Paket feature dan documenter
 b. Paket drama pendek dan variety show (variety TV, video 

klip musik)
2. Bidang Studi Public Relations
 a. Paket produksi media PR (company profile, konten 

website korporat, annual report) 
 b. Paket program kampanye internal PR (special event)
 c. Paket program CSR (PSA)
 d. Paket program marketing PR (corporate advertorial)
3. Bidang Studi Advertising & Marketing Communication
 a. Kampanye komunikasi pemasaran terpadu (branding)
4. Bidang Studi Digital Communication
 a. Produksi konten media digital 

Bentuk karya-karya tersebut harus memiliki nilai kompetensi, 
kreatif, rasional, dan estetis. Dikerjakan dalam satu tim dan 
dapat dikerjakan secara kolaboratif antar bidang studi.

6.2 Kedudukan TA  Aplikatif dan Bobot SKS
 TA  aplikatif mempunyai kedudukan yang sama dengan 
mata kuliah lain, tetapi dalam kegiatan TA  Aplikatif seorang 
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mahasiswa dituntut lebih mandiri dalam mencari berbagai data 
berkaitan dengan topik yang menjadi permasalahannya.
Bobot TA  Aplikatif sebesar 6 SKS, setara dengan kegiatan 
akademik setiap minggu 24 – 30  jam selama satu semester atau 
setara dengan kegiatan akademik 600 – 750  jam.

6.3 Tujuan Tugas Akhir Aplikatif
1. Tugas akhir aplikatif ditujukan untuk memberikan 

kesempatan lebih besar kepada mahasiswa untuk 
mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan 
keterampilan serta sikap yang dimiliknya dalam 
perencanaan dan produksi konten dan program di bidang 
ilmu komunikasi.

2. Tugas akhir aplikatif memberi peluang kepada mahasiswa 
untuk mempraktekkan seluruh pengatahuan dan 
keterampilan yang dimiliki selama kuliah.

3. Mahasiswa yang mengambil jalur ini diharapkan menjadi 
terlatih dan siap terjun dalam industri komunikasi.

6.4 Kegunaan Tugas Akhir  Aplikatif
1. TA  Aplikatif merupakan salah satu persyaratan akademik 

yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana.
2. Pembuatan TA aplikatif dimaksudkan untuk menilai 

kemampuan mahasiswa menerapkan ilmu dan 
pengetahuan yang diperolehnya selama menempuh 
program pendidikannya dalam menyelesaikan 
permasalahan melalui karya.

3. Pengembangan keilmuan dan sumbangan keterampilan 
dalam bidang yang mereka masing-masing.

6.5 Materi Tugas Akhir Aplikatif
Permasalahan yang akan diangkat menjadi topik TA aplikatif 
dikembangkan dari bidang ilmu masing-masing, bidang ilmu 
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yang terkait dan kompetensi mahasiswa. Materi TA  aplikatif 
didasarkan atas data dan atau informasi yang berasal dari 
studi kepustakaan, penelitian laboratorik/eksperimen, riset 
lapangan atau pengamatan langsung terhadap dinamika sosial 
masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh 
pengalaman dalam mengidentifikasi masalah sosial dan 
mengimplementasikannya hasilnya dalam bentuk perencanaan, 
program dan konten komunikasi lainnya untuk berkontribusi 
dalam memberikan rekomendasi solusi atas permasalahan sosial 
yang diangkat.

6.4.1. BROADCASTING
A. Produksi Dokumenter Televisi 
 Program dokumenter didasari oleh realita dan fakta yang 
sebenarnya, apakah itu sejarah, profil, human interest, pariwisata 
dan lain-lain. Dokumenter televisi menurut A. William Bluem 
dalam “Documentary in American Television”, mengatakan, 
mereka berharap bahwa penonton dapat merasakan petualangan 
dan keputusasaan dari kehidupan manusia lainnya, dan rasa 
kasihan (iba) dengan orang-orang kelas bawah dan tidak 
mendapatkan perhatian. 
 Gaya penuturan dan genre dalam dokumenter sangat 
beragam, sehingga mahasiswa dituntut untuk riset secara 
mendalam dalam memproduksi karya dokumenter ini. 
Persyaratan dalam TA  aplikatif dokumenter :
1. Dokumenter durasi 20 sampai 30 menit.
2. Dikerjakan dalam sebuah tim dengan maksimal 3 (tiga) 

orang dengan pilihan kerabat kerja; sutradara, pengarah 
gambar, penulis skenario dan editor.

B. Produksi Feature TV
 Feature merupakan berita lunak atau sot news yang 
berasal dari realitas objektif, yaitu sesuatu yang faktual, benar 
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dan nyata. Realitas informasi tersebut harus menampilkan fisik 
apa adanya, mengkonfimasi dan investigasi jika dibutuhkan. 
Kreativitas dalam menyusun narasi feature dapat disusun 
berdasarkan imajinasi kreator berdasarkan selera namun tetap 
mengacu fakta di lapangan. 

Persyaratan dalam tugas akhir aplikatif feature:
1. Feature durasi 15 sampai 30 menit.
2. Boleh individu atau tim dengan maksimal 3 (tiga) orang 

dengan pilihan kerabat kerja; sutradara, pengarah gambar, 
penulis skenario dan editor.

C. Produksi Drama Pendek 
 Film drama pendek adalah konten yang diproduksi 
untuk televisi dengan tema yang beragam seperti remaja, tragedi 
kehidupan, sosial, cinta dan agama. Dalam drama pendek ini 
disarankan dibuat dalam format HD (High Devinition).
Persyaratan:
1. Drama pendek dengan durasi 15 sampai 30 menit.
2. Harus tim maksimal 4 (empat) orang dengan pilihan 

kerabat kerja; sutradara, pengarah gambar, penulis 
skenario dan penyunting gambar.

3. Harus berisi muatan edukasi.

D. Produksi Variety TV 
 Variety TV adalah tayangan atau program televisi yang 
menampilkan beraneka ragam aksi, dan biasanya diselingi 
dengan musik (instrumental atau nyanyian), tarian, dan komedi. 
Variety merupakan kombinasi antara unsur hiburan dan seni: 
penyanyi, penari, grup musik, stand-up komedi, komedi singkat 
ataupun talk show. 
Persyaratan:
1. Variety TV dengan durasi 15 sampai 30 menit.
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2. Isi variety TV harus terdiri minimal 3 jenis program acara, 
misal: komedi, musik dan talk show.

3. Harus tim minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 6 (enam) 
orang, dengan pilihan kerabat kerja; Pengarah acara 
(merangkap penyunting gambar), pengarah seni dan 
kreatif (merangkap penulis naskah), pengarah gambar.

6.5.2. PUBLIC RELATIONS
A. Produksi Media Public Relations
 Produksi media Public Relations diarahkan pada 
pembuatan company profile (cetak atau audio visual), konten 
website lembaga atau annual report. Media Public Relations 
tersebut merupakan visualisasi lembaga, perusahaan profit / 
non profit. Di samping itu, mahasiswa dapat memproduksi 
profil individu yang memiliki prestasi,  berpengaruh besar 
dalam kehidupan dan profil komunitas / kelompok masyarakat 
secara etnografis memiliki nilai kearifan lokal, dalam kerangka 
mendukung terciptanya reputasi positif organisasi / individu / 
komunitas. 
Prasyarat :
1. Format karya :

a. Company Profile Audio Visual memiliki durasi 
minimal 8 – 15 menit, dengan kualitas gambar HD 
(High Definition).

b. Konten Website Lembaga memiliki minimal menu 
laman secara komprehensif yang mencerminkan 
seluruh isi dan produk / corporate knowledge. 

c. Annual report cetak memiliki minimal 50 halaman, 
dengan konten fokus kepada isu isu kehumasan 
organisasi, pelaporan keuangan tahunan, dengan 
visualisasi yang relevan.

2. Pembuatan company profile, website lembaga dan annual 
report dapat dilakukan oleh kelompok maksimal 3 (tiga) 
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orang. 
3. Pembuatan diawali dengan penyusunan standard operating 

procedure (SOP) produksi media PR dan melaksanakan 
proses riset khalayak (fact finding), perencanaan, 
pelaksanaan program dan evaluasi. Keseluruhan proses 
tersebut harus menyertakan hasil berbentuk tercetak dan 
portofolio karya.

B. Produksi Program Kampanye Internal Public Relations
 Pembuatan program kampanye Public Relations 
meliputi pembuatan kampanye atas isu-isu internal korporasi 
dalam mendukung terbentuknya sense of belonging karyawan 
dan branding nilai budaya korporasi. Program kampanye 
dibuat dalam bentuk Event. Media Public Relations tersebut 
merupakan visualisasi lembaga, perusahaan profit / non profit, 
profil individu yang memiliki prestasi,  pengaruh besar dalam 
kehidupan dan profil komunitas / kelompok masyarakat 
secara etnografis memiliki nilai kearifan lokal, dalam kerangka 
mendukung terciptanya reputasi positif organisasi / individu / 
komunitas. 

Prasyarat :
1. Program kampanye Public Relations dapat direalisasikan 

melalui produksi Internal Public Relations yang meliputi 
special event, seminar internal, sosialisasi, gathering 
internal dan event lain yang relevan. Program tersebut 
harus didukung dengan pembuatan printed dan non 
printed material (poster, pin, topi, kaos, stiker, audio 
visual, penggunaan media luar ruang (spanduk, balon, 
hanging banner, roll up banner, X banner, dan media lain 
yang dapat dioptimalkan di perusahaan / lembaga terkait). 
Dalam pelaksanaan program kampanye diwajibkan 
mengundang media massa, dengan menyiapkan media 
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release, daftar media massa dan hasil publikasinya. 
2. Pembuatannya dapat dilakukan oleh kelompok  minimal 

2 orang dan maksimal 3 (tiga) orang, dengan peserta 
dapat lintas bidang studi (MarComm & Advertising, 
Broadcasting, DigiCom).

3. Pembuatan diawali penyusunan standard operating 
procedure (SOP) special event dan melaksanakan proses 
riset khalayak (fact finding), perencanaan program 
kampanye, pelaksanaan program kampanye dan evaluasi 
kampanye. Keseluruhan proses tersebut harus menyertakan 
hasil berbentuk tercetak dan portofolio karya.

C. Perancangan Program CSR:  Produksi Iklan Layanan Masyarakat  
/ Public Service Announcement (Audio Visual)
 Iklan layanan masyarakat – ILM (public service 
announcement - PSA) adalah iklan yang diproduksi oleh lembaga 
profit atau non profit, yang menyajikan pesan-pesan sosial yang 
bertujuan membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap 
sejumlah isu isu lingkungan, kondisi yang bisa mengancam 
keselarasan dan kehidupan umum, pendidikan, kesenian dan 
isu isu lain yang relevan untuk dikomunikasikan untuk edukasi 
stakeholder lebih luas. Produksi PSA atas nama lembaga ini 
memperhitungkan relevansi dan signifikansinya dengan citra 
lembaga. Format karya diarahkan dalam bentuk audio visual. 
Jika hanya seorang mahasiswa yang berminat memproduksi 
PSA ini, maka karyanya dibuat dalam format visual, cetak, atau 
digital.

Prasyarat :
1. Durasi 2-5 menit, kualitas gambar HD (High Devinition).
2. Pembuatannya dapat dilakukan oleh kelompok: 2 - 3 orang 

(sutradara, kamerawan, penyunting).
3. Pembuatan diawali dengan penyusunan standard operating 
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procedure (SOP) ILM dan melaksanakan proses riset 
khalayak (fact finding), perencanaan program kampanye, 
pelaksanaan program kampanye dan evaluasi kampanye. 
Keseluruhan proses tersebut harus menyertakan hasil 
berbentuk tercetak dan portofolio  karya ILM / PSA audio 
visual.

 
D. Program Marketing Public Relations (corporate advertorial)
 Program Marketing Public Relations diarahkan pada 
produksi advertorial korporasi, yang merupakan iklan yang 
bertujuan membangun citra/image positif suatu perusahaan/
lembaga yang disajikan secara persuasif dengan gaya bahasa 
jurnalistik (gaya feature). Advertorial korporasi membahas 
mengenai keberadaan dan kegiatan suatu perusahaan atau 
instansi yang bersangkutan,  didukung dengan fakta-fakta yang 
kuat, mempunyai nilai berita (news value) dan biasanya dikaitkan 
dengan kegiatan atau pencapaian perusahaan di bidang tertentu 
yang berorientasi pada kepentingan masyarakat atau kelompok 
tertentu dalam masyarakat. 

Prasyarat :
1. Program Marketing Public Relations dapat direalisasikan 

melalui produksi corporate advertorial pada media cetak 
atau media audio visual.

2. Untuk media cetak berukuran A4; untuk media audio 
visual berdurasi 2 sampai 5 menit, kualitas gambar HD 
(High Definition).

3. Corporate advertorial media cetak dibuat oleh 1 orang;  
sedangkan untuk Corporate advertorial media audio 
visual dapat dibuat oleh 2 sampai 3 orang (penulis naskah, 
sutradara, camera person dan editor).

4. Pembuatan diawali dengan penyusunan standard operating 
procedure corporate advertorial dan melaksanakan proses 
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riset khalayak (fact finding), perencanaan, pelaksanaan 
program dan evaluasi. Keseluruhan proses tersebut 
harus menyertakan laporan hasil berbentuk tercetak dan 
portofolio karya advertorial corporate audio visual. 

6.5.3. Bidang Studi Advertising & Marketing Communication
A. Kampanye Komunikasi Pemasaran Terpadu 
 Kampanye komunikasi pemasaran terpadu meliputi 
elemen Strategi Komunikasi  Pemasaran (What to say) , Kreatif 
(How to say) yaitu mencakup konsep (ide dasar) desain, art serta 
produksinya . Serta perencanaan media dan pembelian (where, 
when and how many/much).

Tim: Harus group dengan minimal tim 3 orang dan maksimal 4 
orang dengan pilihan kerabat kerja: account, creative, dan media 

B. Jenis paket iklan 
 Sebagai bagian dari pemasaran terpadu, promosi 
melalui IKLAN meliputi iklan komersial, sosial, maupun 
korporasi. Media periklanannya dapat bersifat auditif (radio), 
visual (cetak/outdoor/transit), audio-visual (televisi), maupun 
digital/interaktif (online). Mahasiswa dapat memilih jenis dan 
formatnya secara argumentatif.
1. Iklan komersial: merupakan penyampaian pesan/informasi 

dengan cara atau bentuk yang menarik/persuasif agar 
khalayak terbujuk atau lebih tertarik untuk menggunakan 
barang atau jasa yang ditawarkan iklan. Dengan demikain, 
iklan bertujuan mendukung kampanye pemasaran suatu 
produk atau jasa dengan memperhitungkan konsep 
pemasaran terpadu. 

2. Iklan non-komersial (Iklan Layanan Masyarakat/ILM atau 
Public Service Advertising /PSA): merupakan bagian 
dari kampanye social marketing yang bertujuan menjual 
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gagasan atau ide untuk melakukan atau tidak melakukan 
suatu tindakan demi kepentingan umum atau mengubah 
suatu kebiasaan atau perilaku masyakarat “yang kurang/
tidak baik” supaya  menjadi lebih baik. Misalnya masalah 
pembuangan sampah, berlalu lintas dengan tertib, keluarga 
berencana, berhenti merokok, menghindari AIDS, dan 
sebagainya.

3. Iklan korporasi: merupakan iklan yang bertujuan 
membangun citra (image) suatu perusahaan yang pada 
akhirnya tentu diharapkan juga membangun citra positif 
produk-produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan 
tersebut. Kampanye Iklan korporasi dilakukan simultan 
bersama kampanye PR. Iklan corporate didukung dengan 
fakta-fakta yang kuat, yang mempunyai nilai berita (news 
value) dan biasanya selalu dikaitkan dengan kegiatan 
atau pencapaian perusahaan di bidang tertentu yang 
berorientasi pada kepentingan masyarakat atau kelompok 
tertentu dalam masyarakat.

C. Durasi/Luas: 
1. Spot iklan televisi ditentukan dalam hitungan detik, 

dengan pilihan durasi: 30”, 60” dan 120”.
2. Spot Iklan radio berkisar antara 10” hingga 2 menit, 

dengan ketentuan sebagai berikut :

Waktu Jumlah Kata
10 detik 20-25
20 detik 40-45
30 detik 60-65
60 detik 120-125
90 detik 185-190
2 menit 240-250
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3. Luas space iklan pada media cetak (surat kabar, majalah, 
dan tabloid), yaitu: 
1) Iklan display : minimal seukuran A4 
2) Iklan advertorial : minimal seukuran A4, namun 

penyampaian pesan lebih diarahkan pada bentuk 
seperti sebuah berita.

D. Content    : sesuai dengan jenis iklan

E. Tim            : TA  Aplikatif, baik untuk iklan komersil, ILM,  
  maupun korporasi, harus dikerjakan secara   
  kelompok, terdiri dari 3-4 orang dengan pilihan          
  peran dan tanggung jawab: Account, creative,  
  dan media 

F. Media        : Iklan tersebut ditempatkan pada media yang   
  dipilih  secara strategis, di antaranya: 

1). Televisi (TVC): iklan audio-visual yang ditayangkan 
melalui televisi komersial

2). Radio (Adlib)
3). Iklan Cetak (Surat kabar/majalah/tabloid): (Iklan display, 

Advertorial, Creative Advertisement)
4). Out of Home:  

a) billboard, baliho, atau Megatron 
b) LED Billboard 
c) Poster Panel
d) Inflatables
f)  Kinetic Board (Rotating panels)
g) Neonbox
h) Geometrics
i)  Prismatext 
j)  Neonsign
k)  Ambience advertising
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l)  Transit Advertising : iklan untuk kampanye dengan 
memanfaatkan moda transportasi dan infrastrukturnya, 
misalnya di; kereta api, bis, kereta bawah tanah, taksi, 
terminal, bandar udara, dan stasiun.
  a. Iklan televisi dalam kereta atau bis
  b. Tempat koran di public service area
  c. Display di depan bis (head-light)
  d. Bus pannel di samping badan bis dengan  
   ukuran;  travelling display, queen   
   size, king  size.
  e. Display di belakang bis (tail-light   
   spectacullar)
  f. Running text.

G. Komponen produksi
1. Iklan cetak :
a.  Membuat lay-out dan artwork
b. Merancang Main Visual (gambar utama yang    
   mengkomunikasikan konsep kreatif)
c.  Membuat Baseline
d. Mandatory (unsur-unsur dalam iklan; merek, gambar     
  produk/jasa, nama/logo perusahaan/produsen, slogan,      
    dll.)
e. Membuat Caption (tulisan pendek yang merupakan    
  catatan atau penjelasan singkat tentang gambar atau  
   foto di samping main-visual.
f.   Penggunaan model untuk keperluan testimonial.

2. Iklan Radio :
a.  Membuat script
b.  Memilih Suara orang (Voice talent)
c.  Memilih ilustrasi musik dan SFX/SoundEffect
3. Iklan Televisi:
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a. Pre-production
b. Production (Location and/or Studio Shooting)
c. Post-production (Color grading, Editing)
d. Tahap akhir (finishing)

6.5.4 Komunikasi Digital 
Paket Konten Media Digital
 Konten media digital merupakan berbagai bentuk konten 
isi dalam sebuah media di dunia teknologi yang seperti blog, 
wiki, forum diskusi , cahtting , tweet, podcasting, pin, gambar 
digital, video yang terbentuk melalui buatan dari para pengguna 
system atau layanan online yang sering dilakukan lewat situs 
media sosial. Kegiatan dan program online yang dirancang 
untuk melibatkan pelanggan atau prospek dan secara langsung 
atau tidak langsung meningkatkan kesadaran, memperbaiki 
citra, atau menciptakan penjualan produk atau jasa. Persyaratan 
untuk paket konten media digital adalah :

a. Dilakukan secara individual dan kelompok maksimal 2 
orang dengan jabatan content creator dan editor. 

b. Harus bermuatan content yang atraktif (menarik dan 
komunikatif), efesien dan efektif.

c. Content berisikan gabungan dari teks dan visual atau teks, 
visual dan audio.

d. Untuk video 
e. Konten-konten media tidak pernah dipublikasi secara 

online atau muncul di tempat lain, sehingga terdapat upaya 
kreatif.

6.6. Sistematika Penulisan Proposal TA  Aplikatif
 Jumlah halaman proposal TA Aplikatif maksimal 30 
halaman, dengan sistematika penulisan sebagai berikut.
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6.5.1. Sistematika Proposal TA  Aplikatif Dalam Bentuk Konten 
Audio dan Audio Visual
 Sistematika ini diterapkan pada TA Aplikatif Broadcasting 
(feature, dokumenter, drama pendek dan variety TV); Public 
Relations (Company Profile, PSA audio visual dan corporate 
advertorial audio visual); Advertising & MarComm (iklan audio 
visual); dan DigiComm (media audio visual pendukung konten 
web, khususnya bagian-bagian yang relevan dari bab III dan bab 
IV) 

Sistematika proposal TA Aplikatif adalah sebagai berikut. 
1. BAB I   PENDAHULUAN
   1.1 Latar Belakang: Mencakup latar belakang/rasionalisasi 

masalah, alasan pemilihan karya, alasan pemilihan tema 
dan logika dalam pembuatan karya.

   1.2 Permasalahan: Berdasarkan permasalahan yang ada, 
rumuskan permasalahan sesuai dengan peran yang dipilih 
mahasiswa.

   1.3 Tujuan Perancangan: Pada bagian ini dirumuskan kalimat 
pernyataan yang berisi tentang tujuan yang ingin dicapai 
melalui pembuatan karya. Perumusan tujuan disesuaikan 
dengan permasalahan pembuatan karya dari sudut 
pandang peran masing-masing.

   1.4 Alasan Pemilihan Judul: Setiap karya yang dipilih memiliki 
judul masing-masing, sehingga harus dijelaskan apa alasan 
dalam pemilihan judul.

   1.5 Manfaat Perancangan
   1.5.1 Manfaat Akademis: perumusan manfaat diarahkan pada 

kontribusi karya terhadap dunia akademis (wawasan 
teoritis) 

  1.5.2 Manfaat Praktis: perumusan manfaat diarahkan pada 
kontribusi terhadap pembuatan karya sejenis.
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2. BAB II KERANGKA / DASAR PEMIKIRAN
 Pada bagian ini diuraikan dasar-dasar pemikiran yang 
digunakan untuk memberikan arah dalam membuat karya dan 
disesuaikan dengan konsep dan jabatan kerja masing-masing 
kerabat kerja. Kerabat kerja yang dimaksud adalah: sutradara 
(director), penulis naskah (script writer), penata kamera (camera 
person), penata artistik (art director), penyunting gambar 
(editor).
 2.1   Landasan Teori 
 Mengulas tentang aspek Komunikasi, media komunikasi 

(audio/radio, audio-visual/televisi), detail karya (dari teori 
umum, middle, applied theory), serta uraian pengertian 
secara teori dari judul karya, dan konsentrasi job desk 
masing-masing.

2.2. Referensi karya (yaitu karya-karya yang menjadi rujukan, 
memberi inspirasi/ide), dan hal/konsep lain yang 
mendukung pembuatan karya.

3. BAB III KONSEP PERANCANGAN
3.1. Tujuan Komunikasi: menjelaskan obyektif dari pembuatan 

karya
3.2. Strategi Komunikasi: menjelaskan cara-cara (sesuai peran 

masing-masing) untuk mencapai tujuan komunikasi di 
atas.    

3.3. Analisa Spesifikasi Program
A.  Jelaskan  gambaran rancangan bentuk karya (deskripsi         
     program)
1). Format Program : (film pendek, documenter,    
      iklan, company profile,     advertorial, dll)
2). Format Media : (bahan baku yang digunakan)
3). Judul Program : 
4). Durasi Program : 20 – 30 menit
5). Target Audience : 
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 a. Usia        : Anak-anak  (6-12)
     Remaja  (13-18)
     Dewasa  (19-35)
     Orang tua  (36 ke atas)
 b.  Jenis Kelamin     : Pria/Wanita
 c. Status Sosial Ekonomi : (kelas atas)

     (menengah atas)
     (menengah ke bawah)
     (kelas bawah)

6). Jam tayang, pilihan stasiun TV dan alasan
B. Konsep yang digunakan dalam mengeksekusi karya 
C. Alasan pilihan karya
D. Gambaran isi pesan dan media Promosi (disesuaikan   
     dengan karyanya) 

3.4.  Konsep Perancangan: Berisi konsep yang akan 
divisualisasikan disesuaikan dengan job desk masing-
masing.

3.4.1. Rencana Pra Produksi 
 Pada bagian ini mahasiswa menjelaskan langkah-langkah 

(sesuai SOP) yang akan dilakukannya jika proposal 
(termasuk skenario sebagai dasar story board, shooting 
script) disetujui yang mencakup rencana pra produksi 
yang berisi daftar keinginan (wish list) yang terdiri atas:

Penggunaan model untuk keperluan testimonial, daftar 
narasumber yang akan digunakan, rencana wawancara (jika 
diperlukan).

a. Rencana wawancara (sounbite) yang akan diambil
b. Gambar-gambar yang dibutuhkan (shot list).
c. Jadwal produksi keseluruhan (time schedule).
d. Rencana anggaran biaya (budgeting).
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e. Rencana talent yang akan digunakan (untuk drama, 
variety TV, company profile, corporate advetorial, PSA, 
iklan komersial).

f. Story Board, floor plan (bagi drama & variety TV).

3.4.2. Rencana Produksi
 Pada bagian ini mahasiswa menjelaskan kegiatan yang akan 

dilakukannya selama proses produksi yang disesuaikan 
dengan masing-masing peran atau job desk, khususnya 
camera person yang mencakup antara lain:

a. Garis besar (outline) dari rencana liputan/shooting 
b. Teknik pengambilan gambar (shooting technique) yang 

dibuat dalam format shooting script.
c. Perangkat / peralatan shooting yang akan digunakan.  

3.4.3. Rencana Pasca Produksi
 Pada bagian ini mahasiswa, khususnya editor, harus 

membuat konsep editing yang akan digunakan. Pada 
tahap ini mahasiswa diwajibkan menyusun rencana proses 
editing, mencakup: konsep warna, grafis, sound dan teknik 
editing. Mahasiswa juga harus menjelaskan perangkat 
editing yang akan digunakan.

4. BAB IV ANALISIS PROSES 
4.1. Profil tayangan / program yang diproduksi, termasuk juga 

sinopsisnya.
4.2. Analisis proses produksi, yaitu penjelasan mengenai 

proses produksi dan menganalisis setiap kendala dan 
penyelesaian dari permasalahan tersebut.

4.3. Analisis hasil produksi, yaitu penjelasan mengenai hasil 
tayangan/program yang telah diproduksi. Penjelasan 
terdiri dari penjelasan non teknis (filosofis) dan penjelasan 
teknis (proses produksi).
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5. BAB V PENUTUP
5.1 Simpulan: menuliskan kesimpulan penyelesaian karya yang 

dinilai dapat mencapai tujuan pembuatan karya dan 
kesimpulan tentang solusi terhadap hambatan-hambatan 
yang dihadapi selama proses produksi, dari sudut pandang 
peran/job desk masing-masing.

5.2 Saran: mendeskripsikan saran akdemis (seperti: solusi 
pemecahan masalah melalui pembuatan karya) dan saran 
praktis bagi pembuatan karya sejenis. 

6.5.2. Sistematika Proposal Tugas Akhir Aplikatif Dalam Bentuk 
Visual/Cetak/Digital 
 Sistematika ini diterapkan pada TA Aplikatif Public 
Relations (Web Lembaga, Annual Report, PSA visual/cetak, 
corporate advertorial cetak/digital dan media pendukung special 
event); Advertising & MarComm (graphic standard manual 
book dan media pendukung bauran promosi untuk branding); 
DigiComm (promosi pemasaran digital terpadu
Sistematika proposal TA Aplikatif adalah sebagai berikut. 

1. BAB I   PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang: Mencakup latar belakang/rasionalisasi 

masalah, alasan pemilihan karya, alasan pemilihan tema 
dan logika dalam pembuatan karya.

1.2 Permasalahan: Berdasarkan permasalahan yang ada, 
rumuskan permasalahan sesuai dengan peran yang dipilih 
mahasiswa.

1.3 Tujuan Perancangan: Pada bagian ini dirumuskan kalimat 
pernyataan yang berisi tentang tujuan yang ingin dicapai 
melalui pembuatan karya. Perumusan tujuan disesuaikan 
dengan permasalahan pembuatan karya dari sudut 
pandang peran masing-masing.

1.4 Alasan Pemilihan Judul: Setiap karya yang dipilih memiliki 
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judul masing-masing, sehingga harus dijelaskan apa alasan 
dalam pemilihan judul.

1.5 Manfaat Perancangan
1.5.1 Manfaat Akademis: perumusan manfaat diarahkan pada 

kontribusi karya terhadap dunia akademis (wawasan 
teoritis)

1.5.2 Manfaat Praktis: perumusan manfaat diarahkan pada 
kontribusi terhadap pembuatan karya sejenis.

2. BAB II KERANGKA / DASAR PEMIKIRAN
 Pada bagian ini diuraikan dasar-dasar pemikiran yang 
digunakan untuk memberikan arah dalam membuat karya dan 
disesuaikan dengan konsep dan jabatan kerja masing-masing 
kerabat kerja. Kerabat kerja yang dimaksud adalah: Digital 
Project Executive, content creator/script writer/editor, digital 
creative, art director.

2.1   Landasan Teori 
 Mengulas tentang aspek Komunikasi, media komunikasi 

(media konvesional seperti surat kabar, majalah, tabloid, 
poster, baliho, dll, serta media baru), detail karya (dari teori 
umum, middle, applied theory), serta uraian pengertian 
secara teori dari judul karya, dan konsentrasi peran/job 
desk masing-masing.

2.2. Referensi karya (yaitu karya-karya yang menjadi rujukan, 
memberi inspirasi/ide), dan hal/konsep lain yang 
mendukung pembuatan karya.

Untuk referensi buku rujukan minimal 7 buku dengan tahun 
terbitan 10 tahun terakhir.
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3. BAB III KONSEP PERANCANGAN
3.1. Tujuan Komunikasi: menjelaskan objektif dari pembuatan 
karya
3.2. Strategi Komunikasi: menjelaskan cara-cara (sesuai peran 
masing-masing) untuk mencapai tujuan komunikasi di atas.    
3.3. Analisa Spesifikasi Program
A. Jelaskan  gambaran rancangan bentuk karya (deskripsi
      program)
1).  Format Program : PSA cetak, corporate advertorial cetak,  
       graphic standard manual book, bauran promosi cetak dan       
      digital, dll
2).  Format Media : majalah, poster, banner, digital 
       (website), dll
3).  Judul Program : rumuskan tema program
4).  Volume Program : A4, A3, jumlah halaman buku manual, 
jumlah halaman web, jumlah konten web, jumlah jenis media 
terpadu dll
5). Target Audience :  
 a. Usia     :  Anak  (6-12)
         Remaja  (13-18)
           Dewasa  (19-35)
           Orang Tua  (36 keatas)
 b. Jenis Kelamin   :  Pria/Wanita
 c. Status Sosial Ekonomi : (kelas atas)
         (menengah atas)
                     (menengah kebawah)
                      (kelas bawah)
6). waktu/periode publikasi, pilihan media dan alasan
B. Konsep yang digunakan dalam mengeksekusi karya 
C. Alasan pilihan karya
D. Gambaran isi pesan dan media promosi (disesuaikan dengan 
karyanya)
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3.4. Konsep Perancangan: Berisi konsep yang akan diproduksi 
ke dalam format media yang telah dipilih sesuai dengan job desk 
masing-masing.

3.4.1. Rencana Pra Produksi 
Pada bagian ini mahasiswa menjelaskan langkah-langkah (sesuai 
SOP) yang akan dilakukannya jika proposal disetujui, termasuk 
rencana pra produksi yang terdiri atas:
Penggunaan model untuk keperluan testimonial, daftar 
narasumber yang akan digunakan, rencana wawancara (jika 
diperlukan).
a. Gambar-gambar yang dibutuhkan (shot list).
b. Jadwal produksi keseluruhan (time schedule).
c. Rencana anggaran biaya (budgeting).
d. Merancang Layout/art work, Main Visual, Baseline, 

Mandatory (unsur-unsur dalam iklan; merek, gambar 
produk/jasa, nama/logo perusahaan/produsen, slogan, 
dll.) Caption (tulisan pendek yang merupakan catatan atau 
penjelasan singkat tentang gambar atau foto tambahan di 
samping main-visual).

e. Rancangan web, dll

3.4.2. Rencana Produksi
Pada bagian ini mahasiswa menjelaskan kegiatan yang akan 
dilakukannya selama proses produksi yang disesuaikan dengan 
masing-masing peran atau job desk, khususnya content creator/
art director yang mencakup antara lain:
a. Garis besar workflow (SOP) pengerjaan karya
b. Teknik pembuatan karya, mencakup: konsep warna, grafis, 

tipografi, komposisi
c. Perangkat / peralatan yang akan digunakan.  
3.4.3. Rencana Pasca Produksi/Distribusi konten
Pada bagian ini mahasiswa, harus membuat rencana 
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pendistribusian konten: lokasi distribusi, jenis media, periode 
distribusi (kapan, berapa kali), dll.

4. BAB IV ANALISIS PROSES 
4.1. deskripsi program yang diproduksi.
4.2. Analisis proses produksi, yaitu penjelasan mengenai 

proses produksi dan menganalisis setiap kendala dan 
penyelesaian dari permasalahan tersebut.

4.3. Analisis hasil produksi, yaitu penjelasan mengenai hasil 
program yang telah diproduksi. Penjelasan terdiri dari 
penjelasan non teknis (filosofis) dan penjelasan teknis 
(proses produksi).

5. BAB V PENUTUP
5.1  Simpulan: menuliskan kesimpulan penyelesaian karya 

yang dinilai dapat mencapai tujuan pembuatan karya dan 
kesimpulan tentang solusi terhadap hambatan-hambatan 
yang dihadapi selama proses produksi, dari sudut pandang 
peran/job desk masing-masing.

5.2  Saran: mendeskripsikan saran akdemis (seperti: solusi 
pemecahan masalah melalui pembuatan karya) dan saran 
praktis bagi pembuatan karya sejenis.

6.6.3. Sistematika Proposal Tugas Akhir Aplikatif Dalam Bentuk 
Event 

Sistematika ini diterapkan pada TA Aplikatif Marketing 
Communications dan Public Relations Sistematika proposal TA 
Aplikatif dalam bentuk Event adalah sebagai berikut. 
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1. BAB I   PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang: Mencakup latar belakang/rasionalisasi 

kebutuhan membuat event, riset awal sebagai alasan 
pemilihan kegiatan, alasan pemilihan konsep dan rencana 
dalam pembuatan kegiatan. Alasan berkaiatan dengan 
posisi brand suatu produk

1.2 Permasalahan: Problematik atau permasalahan yang akan 
diselesaikan, rumuskan permasalahan sesuai dengan 
peran yang dipilih mahasiswa.

1.3 Tujuan Event: Pada bagian ini dirumuskan kalimat 
pernyataan yang berisi tentang tujuan yang ingin 
dicapai melalui pembuatan kegiatan. Perumusan tujuan 
disesuaikan dengan permasalahan pembuatan karya dari 
sudut pandang peran masing-masing.

1.4 Manfaat Perancangan
1.4.1 Manfaat Akademis: perumusan manfaat diarahkan pada 

kontribusi event  terhadap dunia akademis (wawasan 
teoritis)

1.4.2 Manfaat Praktis: perumusan manfaat diarahkan pada 
kontribusi terhadap pembuatan produk atau perusahaan.

2. BAB II KERANGKA / DASAR PEMIKIRAN
Pada bagian ini diuraikan dasar-dasar pemikiran yang 
digunakan untuk memberikan arah dalam membuat karya 
dan disesuaikan dengan konsep dan jabatan kerja masing-
masing kerabat kerja. Kerabat kerja yang dimaksud adalah: 
Event Organizer, Profesional Conference Organizer, Public 
Relations, Sponsorship. Untuk referensi buku rujukan 
minimal 5 buku dengan tahun terbitan 10 tahun terakhir.

2.1   Landasan Teori 
Mengulas tentang aspek Komunikasi Pemasaran, strategi 
komunikasi , Event Marketing Communications, Ragam 
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Event, Sponsorship serta uraian pengertian secara teori 
dari judul event, dan konsentrasi peran/job desk masing-
masing.

2.2. Referensi event (yaitu event-event besar yang menjadi 
rujukan, memberi inspirasi/ide), dan hal/konsep lain yang 
mendukung pembuatan event.

3. BAB III KONSEP PERANCANGAN
3.1. Tujuan Komunikasi: menjelaskan objektif dari pembuatan 

event
3.2. Strategi Komunikasi: menjelaskan cara-cara (sesuai peran 

masing-masing) untuk mencapai tujuan komunikasi di 
atas.    

3.3. Analisa Spesifikasi Program
A. Jelaskan  gambaran rancangan bentuk event (deskripsi 

program)
1). Format Event  : lingkup, peserta, sponsorship,  

bauran promosi, dll
2).  Format Media Publikasi : majalah, poster, banner, digital 

(website), dll
3). Judul Program Event : rumuskan tema program
4). Sub Program Event 
5). Target Audience  : 
  a. Usia      :  Anak  (6-12)
        Remaja  (13-18)
        Dewasa  (19-35)
        Orang Tua  (36 keatas)
 b. Jenis Kelamin   :  Pria/Wanita
 c. Status Sosial Ekonomi  :  (kelas atas)
         (menengah atas)
         (menengah kebawah)
          (kelas bawah)
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6). waktu/periode publikasi, pilihan media dan alasan
B. Konsep yang digunakan  
C. Alasan pilihan event
D. Gambaran isi pesan dan media promosi (disesuaikan dengan 

Eventnya)
3.4. Konsep Perancangan event : Berisi konsep yang akan 

diproduksi ke dalam format media yang telah dipilih 
sesuai dengan job desk masing-masing.

3.4.1. Rencana Pra Event 
Pada bagian ini mahasiswa menjelaskan langkah-langkah (sesuai 

SOP) yang akan dilakukannya jika proposal disetujui, 
termasuk rencana pra event yang terdiri atas:

a. Riset , hasil data riset yang akan digunakan, mengapa event 
diperlukan.

b. Konsep dan rencana (gambaran besar keberhasilan dari 
kegiatan , tujuan dan hasil dari acara).

c. Segmentasi Khalayak ( Demografi, psikografi, sosiografi, 
dll)

d. Sumberdaya (pembagian kerja tim).
e. Acuan Koordinasi (rapat teknis persiapan).
f. Rancangan Operasional  ( Buat cek list dari daftar persiapan 

yang dilakukan, Lokasi, konsep acara, pembicara, 
undangan) 

g. Seleksi media dan format publikasi ( media tradisional, 
media baru dan teknik penyampaian)

h. Publikasi Event
i. Penetapan Anggaran (cap cost , production, placement 

dan fee) 
j. Manajemen Risiko (mekanisme prediksi permasalahan 

dan penanganan)
k. Rancang model evaluasi (lessons learnt dan improvement)
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3.4.2. Rencana Produksi
Pada bagian ini mahasiswa menjelaskan kegiatan yang akan 
dilakukannya selama proses event yang disesuaikan dengan 
masing-masing peran atau job desk, yang mencakup antara lain:
a. Garis besar workflow (SOP) pengerjaan event
b. Strategi Operasional (detail per sub kegiatan , taktik)
c. Dukungan teknis perangkat / peralatan yang akan 

digunakan (teknologi, sound, lighting).
d. Timeframe   
e. Sponsorship 
f. Programing
g. Monitoring

3.4.3. Rencana Pasca Event 
Pada bagian ini mahasiswa, harus membuat rencana evaluasi 

setelah penyelenggaran Event: 
a. Pengukuran dan Evaluasi (Capaian, kendala dan 

permasalahan dan solusi penyelesaian kendala dan 
permasalahan)

b. Laporan dan Analisis (pemetaan persepsi, gambaran 
khalayak (Demografi, psikografi dan sosiografi, publikasi 
media)

4. BAB IV ANALISIS PROSES 
4.1. Deskripsi program event yang diselenggarakan.
4.2. Analisis proses proses, yaitu penjelasan mengenai 

proses perencanaan dan menganalisis setiap 
proses pelaksanaan, kendala dan penyelesaian dari 
permasalahan tersebut.

4.3. Analisis hasil event , yaitu penjelasan mengenai hasil 
program yang telah diselenggarakan. 
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5. BAB V PENUTUP
 5.1 Simpulan: menuliskan kesimpulan penyelesaian 
event yang dinilai dapat mencapai tujuan pembuatan event dan 
kesimpulan tentang solusi terhadap hambatan-hambatan yang 
dihadapi selama proses event , dari sudut pandang peran/job 
desk masing-masing.
 5.2 Saran: mendeskripsikan saran akdemis (seperti: 
solusi pemecahan masalah melalui pembuatan event ) dan saran 
praktis bagi pembuatan event sejenis.
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PENILAIAN SIDANG KELAYAKAN  TUGAS AKHIR APLIKATIF

PENILAIAN SIDANG AKHIR TUGAS AKHIR APLIKATIF

PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR APLIKATIF
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BAB VII
DEFINISI TUGAS AKHIR PUBLIKASI ILMIAH

7.1 Definisi Tugas Akhir Publikasi Ilmiah 
 Publikasi ilmiah adalah publikasi hasil riset dan kajian 
teoritis yang ditulis berdasar pada pengetahuan, hasil observasi 
dan referensi sumber ilmiah dengan cara dan prosedur penulisan 
ilmiah terpublikasi (gaya selingkung / teknik penulisan publikasi 
ilmiah). Sebagian besar karya akademis diterbitkan dalam jurnal 
ilmiah atau dalam bentuk buku prosiding.

 Sebagian besar bidang akademik yang telah mapan 
memiliki jurnal dan bentuk publikasi tersendiri, meskipun 
banyak pula terdapat jurnal akademik yang bersifat interdisipliner 
(antar cabang) yang bisa dituju untuk mengirim tulisan ilmiah 
mahasiswa. 

 Publikasi ilmiah saat ini sedang mengalami perubahan 
yang besar, yang muncul akibat transisi dari format penerbitan 
cetak ke arah format elektronik, yang memiliki model bisnis 
berbeda dengan pola sebelumnya. Tren umum yang berjalan 
sekarang jurnal ilmiah online internasional, jurnal nasional 
terakreditasi, jurnal dengan e_issn disediakan secara terbuka 
maupun berbayar. Hal ini berarti semakin banyak media 
publikasi ilmiah yang dapat dituju maupun akses secara gratis 
melalui internet, baik yang disediakan oleh pihak penerbit jurnal 
online dan fakultas atau pihak tertentu.

7.2 Kedudukan Tugas Akhir Publikasi Ilmiah
 Kedudukan Tugas Akhir Publikasi Ilmiah (TAPI) sama 
dengan mata kuliah Tugas Akhir Skripsi, Tugas Akhir Aplikatif, 
Tugas Akhir Prestasi Bidang Kompetensi, Tugas Akhir Peduli 
Negeri, yaitu berbobot 6 SKS, dalam pengertian harus mengikuti 
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prosedur, persyaratan dan mekanisme penyelesaian tugas akhir, 
namun bentuk penulisan hasil kajian berbeda dengan format 
penulisan tugas akhir skripsi .

 Mahasiswa bisa menyiapkan, merancang dari hasil 
pemahaman dari mata kuliah-mata kuliah sepanjang kuliah. 
Pengerjaan disertai pembimbingan diselenggarakan pada 
semester 6 sampai 8.
Penjelasan mengenai sistematika dan teknik penulisan tugas 
akhir Publikasi Ilmiah akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

7.3  Cakupan Tugas Akhir Publikasi Ilmiah 
1. Nasional e-ISSN
2. Nasional terakreditasi Dikti 
3. Nasional bereputasi (DOAJ, Google Scholar, InasSTI, 
IPI, Sinta)
4. Jurnal Internasional (DOAJ, Google Scholar, Ebsco, 
Copernicus)
5. Jurnal Internasional Bereputasi (SCOPUS, ISI 
Thompson)

7.4 Bentuk artikel Ilmiah :
Bentuk artikel ilmiah yang dapat dipublikasikan dalam jurnal 
ilmiah dimaksud pada poin 7.3 adalah:

1. Hasil penelitian
2. Kajian literatur

7.5  Bentuk Publikasi :
1. Jurnal Ilmiah (sumbernya hasil riset)
2. Bentuk laporan kegiatan ilmiah berupa : undangan, bukti 
keikutsertaan, sertifikat, Buku Prosiding , e-prosiding dan 
dokumentasi.
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7.6 Pilihan tema :
1. Kajian Media (Media Studies) 
2. Periklanan (Advertising) 
3. Kajian Kehumasan (Public Relations) 
4. Komunikasi Pemasaran Terpadu (Integrated Marketing  
   Communications) 
5. Ekonomi Politik Media (Political Economy of   
   Communication) 
6. Etika Filsafat Komunikasi (Ethics and Philosophy of  
     Communication) 
7. Kajian Budaya (Cultural Studies) 
8. Kajian Wacana Kritis 
9. Kajian Semiotika 
10. Kajian Naratif 
11. Kajian Framming Media (Content and Framing   
     Analysis)
12. Jurnalisme Penyiaran / Jurnalistik media baru   
      (Broadcast Journalism/Online Journalism) 
13. Penyiaran (Broadcasting) 
14. Melek Media (Media Literacy) 
15. Komunikasi Pembangunan (Development           
     Communication) 
16. Komunikasi Politik (Political Communication) 
17. Komunikasi Sosial (Social Communication) 
18. Komunikasi Budaya (Cultural Communication) 
19. Komunikasi Antar Budaya (Intercultural    
    Communication) 
20.  Komunikasi Interpersonal (Interpersonal    
    Communication) 
21. Komunikasi Organisasi (Organizational        
      Communication) 
22. Media Massa (Mass Media)
23’. Sejarah Media (Media History) 
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24. Komunikasi Visual (Visual Communication) 
25. Kajian Perempuan (Feminis Gender & Feminism) 
26. Informasi dan Teknologi Komunikasi (Information     
     and Communications Technology ) 
27. Kajian Film dan Sinematografi  (Film and Cinema  
     Studies) 
28.  Kajian Televisi (Television Studies) 
29.  Kajian Media (Radio Studies) 
30.   Kajian Komunitas Media (Community Media Studies) 
31.  Komunikasi Partisipatif (Participatory     
      Communication) 
32.   Kajian Media Sosial (Social Media) 
33.   Kajian Informasi (Information Studies) 
34.   Kajian Kebijakan Komunikasi (Communication and  
       Policy) 
35.    Kajian Khalayak (Audience Studies)
36.    Kajian komunikasi intruktusional
37.    Kajian entertainment communication
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Alur Penulisan Jurnal Ilmiah

Riset

Review 
Penulisan Jurnal

Penyerahan 
Jurnal

TU Fikom

Penyerahan Pada 
Redaksi Jurnal

Tim Reviewer
Jurnal

Perlu Revisi
 

Diterima

Syarat penyerahan :

1 )Soft file dalam CD dengan label 
nama
2) Print out 1 kali dengan cover orange
3) Surat Pernyataan
4) Tanda terima

Persetujuan
Kabid/Sekbid

Kemasan Judul

Jurnal

Pembimbing

Penulisan Jurnal

Selesai
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Alur Penulisan Jurnal Kajian Literatur

Review teori dan 
Jurnal

Review Penulisan 
Jurnal

Kajian Literatur

Penyerahan 
Jurnal

TU Fikom Penyerahan Pada 
Redaksi Jurnal

Tim Reviewer
Jurnal

Belum 
terpublikasi 

Sudah 
terpublikasi 

    Syarat penyerahan :
1). Soft file dalam CD dengan  
      label nama
 2). Print out 1 kali dengan cover orange
 3). Surat Pernyataan
 4). Tanda terima

Persetujuan
Kabid/Sekbid 

Kajian Literatur

Kemasan Judul
Jurnal Kajian 

Literatur

Pembimbing
Kajian Literatur

Penulisan Jurnal
Kajian Literatur

Selesai
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7.7. Sistematika Penulisan Artikel Jurnal Ilmiah Judul Penulis

Tempat kerja (jika belum bekerja, ditulis “Mahasiswa Prodi 
Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 
Mercu Buana”)

e-mail
Abstract (Bahasa Inggris)
Keyword (4 – 6 kata kunci)

Abstrak  (Bahasa Indonesia)
Kata kunci (4 – 6 kata kunci)

PENDAHULUAN
PERMASALAHAN ATAU (FOKUS DAN IDENTIFIKASI MA-
SALAH)
TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
KAJIAN TEORI
METODE
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
SIMPULAN DAN SARAN
SUMBER RUJUKAN
PENJELASAN
1. Judul  : 
(a)  Judul dapat dikemas lebih ringkas sehingga menarik 

untuk dibaca (maksimal 12 kata, lebih dari 12 kata dibuat 
anak judul).

(b)  Diketik dengan huruf kapital, centered, Bold, 12 pitch)
 Penulis : Nama lengkap (tanpa NPM)
 Tempat kerja (jika belum bekerja, ditulis “Mahasiswa 

Prodi Ilmu Komunikasi, fakultas Ilmu Komunikasi, Uni-
versitas Mercu Buana”) e-mail (yang aktif)
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2. Abstract (abstrak dalam bahasa Inggris 150-200 kata)
Keyword ( 4 – 6 kata kunci)

Abstrak (abstrak dalam bahasa Indonesia 150-200 kata)
Kata kunci ( 4 – 6 kata kunci)

3. PENDAHULUAN, PERMASALAHAN (fokus dan Identifikasi 
masalah)  dan TUJUAN PENELITIAN

 Bagian ini berisi uraian Bab I Karya Ilmiah skripsi yang 
diringkas, jelas, padat, runtut penyajian, dan memberikan 
gambaran (uraian latar  belakang tentang apa yang diteliti, 
apa yang ingin diperoleh setelah penelitian dan pentingnya 
hal tersebut untuk diteliti), jumlah  3 - 4 halaman.

4.  KAJIAN TEORI  ( Bagian ini berisi ringkasan penelitian 
terdahulu, posisi penelian ini, teori-teori dan konsep 
utama yang digunakan dalam penelitian, jumlah  5 – 7 
halaman).

5. METODE ( Bagian ini merupakan ringkasan bab 3 yang 
dibuat dalam 1 halaman)  

6. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (Bagian ini 
berisi penjelasan hasil penelitian berupa temuan, tabel, 
gambar, matrik juga bisa model serta interpretasi temuan. 
Juga berisi pembahasan. Dibuat dalam 10 halaman.

7. SIMPULAN DAN SARAN 

8. SUMBER RUJUKAN 
a. Sumber buku ; minimal 15 buku  terbitan 10 tahun 

terakhir 
b. Jurnal ; 5  jurnal nasional e ISSN, dan 5 jurnal 
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internasional (Minimal 5 Tahun terakhir)

7.8. Tata Cara Penulisan 
Naskah jurnal diketik dengan huruf Time new roman (semua 

dengan huruf ini) dengan ketentuan :

1) Panjang naskah artikel antara 20 - 25 halaman, minimal 
7000 kata ditulis satu spasi (single)

2) Ukuran kertas : A4;. 
3)  Margin atas: 2,5 cm, margin bawah: 2,5 cm, margin kiri: 

2,5 cm, dan margin kanan: 2,5 cm;. 
4)  Header/Footer: 1,5 cm;. 
5)  Judul Naskah maksimal terdiri dari 12 (dua belas) kata 

jika lebih dari itu buat anak judul.
6)  Nama penulis ditulis lengkap tanpa gelar
7)  Nama Lembaga atau tempat kerja (jika ada)
8)  Mencantumkan adress, e-mail penulis 
9) Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, 

antara 150- 200 kata dalam satu alinea, dibawah abstrak 
dicantumkan 4 (empat)  hingga 5 (lima) kata kunci

10) Kutipan menggunakan bodynote.
11) Naskah artikel ilmiah minimal didukung  minimal oleh 15 

buku terbitan 10 Tahun terakhir dan 7 jurnal internasional 
5 Tahun terakhir.

12) Artikel  disusun dalam format 2 (dua) kolom;.
13)  Sistem pengutipan menggunakan APA Style. Contoh lihat 

di www.apastyle.org; 
 Contoh :
 ....... Mulyana (2017:26)  ........
14)  Nama tabel diletakan dibawah., contoh :
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JUDUL
(Anak Judul)

Nama Lengkap : Judul singkat...

Nama Lengkap tanpa gelar
Pekerjaan atau Nama Mahasiswa

email

Abstract

Keywords

Abstrak

Kata kunci
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Contoh format penulisan jurnal lihat di : 
http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/viskom/article/view/1677/1285

PENDAHULUAN

KAJIAN PUSTAKA

METODOLOGI PENELITIAN

HASIL PENELIITIAN

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Saran
Daftar Rujukan

Nama Lengkap : Judul singkat...
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7.9. Cara mudah sitasi Jurnal e_issn
 Menurut Atmodjo tentang perkembangan media massa 
dan ruang publik  dikemukakan :

“Pergulatan media massa dalam menguasai ruang public berasal 
dari perkembangan pemanfaatan media oleh masyarakat 
itu sendiri. Masalah kebutuhan akan informasi masyarakat 
mendorong tumbuhnya jenis dan jumlah media massa yang 
masuk ke ruang publik. 

Ruang publik atau public sphere yang dikemukan oleh 
Habermas adalah seluruh realitas kehidupan sosial yang 
memungkinkan masyarakat untuk bertukar pikiran, berdiskusi 
serta membangun opini publik secara bersama.

Era keberlimpahan informasi ditandai dengan banyaknya jenis-
jenis media massa dan jumlah media massa yang berisikan 
informasi masuk ke ruang publik. Semakin luasnya ruang 
public, berarti tumbuhnya wahana masyarakat untuk mertukar 
opini, berdiskusi dan berkomunikasi dengan masyarakat 
lainnya. Media massa telah mampu menjembatani antar anggota 
masyarakat, anggota masyarakat dan Negara/penguasa, pemilik 
modal dengan masyarakat, alih-alih institusi media dengan 
masyarakat dan atau penguasa.”

1

1 Atmodjo, Juwono Tri,  MEDIA MASSA DAN RUANG PUBLIK , Jurnal isi Komunikasi 2015, Vol 14 no 2 
, https://doaj.org/article/0b03c90f686d4053aaa4dfc54de11349, hal  224, diunduh oleh  Aditya Murti, Selasa, 
20 Februari 2018, jam 10
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7.10. Cara mudah sitasi Jurnal Internasional 
 Menurut Agustina tentang Verbal Tactics of Impression 
Management (Taktik verbal pengelolaan kesan)   penggunaan 
bahasa melayu etnik China Bangka dikemukakan :

“The verbal mode of self-presentation include: the use of 
Malay language, the use of Islamic expressions, the use 
of wise words or expressions, and the use of Islamic or 
Malay personal names. The Chinese in Bangka Island 
often use the Malay language in their daily encounters 
with the Malays, and in business encounters, although 
they use the Chinese language when they communicate 
with their fellow Chinese in their internal environment and 
also in public places when they talk with their Chinese 
fellows. The Chinese master the local Bangkanese Malay, 
including its accent and dialect. Some of them speak it 
in such a way as if they have lost their Chinese identity 
if observers ignore the physical characteristics, especially 
their eyes and their lighter skin.”1

2 Zubair, Agustina,  Intercultural Communication Competence Developed by Chinese in Communicating With Malays in Bangka 
Island, Indonesia∗,  Sino-US English Teaching, April 2015, Vol. 12, No. 4, 299-309 doi:10.17265/1539-8072/2015.04.009, p 307, 
http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/553f03fbbd786.pdf, diunduh oleh Ardhy Ditria, Kamis, 20 Februari 
2018, jam 10.15
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7.11 Cara mencantumkan sitasi pada daftar pustaka 

Zubair, Agustina,  Intercultural Communication Competence 
Developed by Chinese in Communicating With Malays in 
Bangka Island, Indonesia,  Sino-US English Teaching, 
April 2015, Vol. 12, No. 4, 299-309 doi:10.17265/1539-
8072/2015.04.009, p 307, http://www.davidpublisher.org/
Public/uploads/Contribute/553f03fbbd786.pdf, diunduh 
oleh Ardhy Ditria, Kamis, 20 Februari 2018, jam 10.15.

Atmodjo, Juwono Tri,  Media Massa Dan Ruang Publik , Jurnal 
Visi Komunikasi 2015, Vol 14 no 2, https://doaj.org/articl
e/0b03c90f686d4053aaa4dfc54de11349, hal  224, diunduh 
oleh  Aditya Murti, Selasa, 20 Februari 2018, jam 10

 
Pedoman Penilaian Seminar TA Publikasi Ilmiah
 Tugas akhir publikasi ilmiah juga melalui proses sidang 
pertama proposal tentang rencana publikasi ilmiah dihadiri 
pembimbing dan ketua sidang atas persetujuan Ketua Program 
Studi.
          Proposal tentang rencana publikasi ilmiah meliputi :

a. Draf tulisan ilmiah 
b. Rencana jurnal yang dituju
c. Pemahaman tata cara dan gaya selingkung jurnal 

yang dituju
d. Tahap-tahap rencana publikasi ilmiah
e. Lampiran (korespondensi, bukti pengiriman, bukti 

review dsb)  
Contoh Artikel Terlampir:
Lampiran contoh Artikel Jurnal Ilmiah visi Komunikasi
Contoh Artikel Jurnal Terakriditasi Aspikom 
Contoh Artikel Jurnal teknik
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UNSUR PENILAIAN BOBOT NILAI BOBOT X NILAI

I. Isi  Artikel

a. Tema atau Fokus kajian 15 %
b. Alur berfikir 15%
c. Kajian teori dan  Metodologi (anali-
sis)

20%

II. Teknik Penulisan
a. Sistematika, Pengutipan, Penulisan 
dan kelengkapan  syarat penyerahan

15%

b. Jumlah Rujukan jurnal : internasional 
bereputasi, jurnal nasional terakreditasi 
dan Jurnal Nasional e_issn

15%

c. Bahasa  Tullisan Ilmiah 5%
III. Presentasi
a. Cara dan isi presentasi 10%

b. Etika dan penampilan 5%
TOTAL 100%

PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL TA PUBLIKASI ILMIAH

7.12 Sidang Akhir TA Publikasi Ilmiah
 Tugas akhir publikasi ilmiah juga melalui proses sidang 
ke-2 yaitu sidang akhir publikasi ilmiah dihadiri pembimbing 
dan ketua sidang atas persetujuan Ketua Program Studi.
Sidang akhir TA Publikasi Ilmiah meliputi :
a. Hasil publikasi ilmiah 
b. Hasil penerimaan jurnal (hasil korespondensi)
c. Lampiran (korespondensi, bukti pengiriman, bukti review, 

link jurnal, terbitan jurnal, dsb)  
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PENILAIAN MAHASISWA SIDANG KELAYAKAN TA PUBLIKASI ILMIAH

UNSUR PENILAIAN BOBOT NILAI BOBOT X NILAI

I. Isi  Artikel

a. Tema atau Fokus kajian 15 %
b. Alur berfikir 15%
c. Kajian teori dan  Metodologi (anali-
sis)

20%

II. Teknik Penulisan
a. Sistematika, Pengutipan, Penulisan 
dan kelengkapan  syarat penyerahan

15%

b. Jumlah Rujukan jurnal : internasional 
bereputasi, jurnal nasional terakreditasi 
dan Jurnal Nasional e_issn

15%

c. Bahasa  Tullisan Ilmiah 5%
III. Presentasi
a. Cara dan isi presentasi 10%

b. Etika dan penampilan 5%
TOTAL 100%
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BAB VIII
TUGAS AKHIR PRESTASI BIDANG KOMPETENSI

8.1.  Definisi 
 Tugas akhir prestasi bidang kompetensi merupakan suatu 
bentuk tugas akhir setara skripsi yang dikerjakan oleh mahasiswa 
Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana, bidang 
studi Penyiaran (Broadcasting), Hubungan Masyarakat (Public 
relations), Periklanan dan Komunikasi Pemasaran (Advertising 
& Merketing Communication) dan Komunikasi Digital (Digital 
Communication) yang telah memperoleh pencapaian atau 
penghargaan dalam kompetisi yang sesuai dengan bidang ilmu 
komunikasi. Prestasi yang dimaksud adalah hasil nyata dari 
produk/wujud karya/portfolio dalam kompetisi yang telah 
mendapatkan pengakuan baik di tingkat nasional, regional 
maupun internasional. 

8.2. Kedudukan Tugas Akhir Prestasi dan Bobot SKS
 Tugas Akhir Prestasi mempunyai kedudukan yang sama 
dengan mata kuliah lain, tetapi dalam kegiatan tugas akhir 
prestasi, seorang mahasiswa dituntut lebih mandiri dalam 
mengidentifikasi permasalahan, merencanakan, memproduksi, 
merancang, mengelola program komunikasi yang berkaitan 
dengan kompetisi yang sesuai dengan kompetensi bidang ilmu 
dan profil lulusan.

 Bobot Tugas Akhir Prestasi sebesar 6 SKS, setara dengan 
kegiatan akademik setiap minggu 24–30 jam selama satu 
semester atau setara dengan kegiatan akademik 600–750 jam.

8.3. Tujuan Tugas Akhir Prestasi
a.  Tugas Akhir Prestasi ditujukan untuk memberikan 

kesempatan lebih besar kepada mahasiswa untuk 
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mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan 
keterampilan serta sikap yang dimiliknya dalam 
perencanaan dan produksi konten dan program di bidang 
ilmu komunikasi.

b. Tugas Akhir Prestasi memberi peluang kepada 
mahasiswa untuk mempraktekkan seluruh pengatahuan 
dan keterampilan yang dimiliki selama kuliah dengan 
mengikuti kompetisi dan memperoleh pencapaian yang 
sesuai dengan bidang kompetensi

c. Mahasiswa yang mengambil jalur ini diharapkan menjadi 
terlatih dan siap terjun dalam industri komunikasi.

8.4. Kegunaan Tugas Akhir Prestasi
1) Tugas Akhir Prestasi merupakan salah satu persyaratan 

akademik yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar 
strata 1 (S1) atau sarjana.

2) Pembuatan Tugas Akhir Prestasi dimaksudkan untuk 
menilai kemampuan mahasiswa menerapkan ilmu dan 
pengetahuan yang diperolehnya selama menempuh 
program pendidikannya.

3) Pengembangan keilmuan dan sumbangan 
keterampilandalam bidang yang mereka masing-masing.

8.5. Materi Tugas Akhir Prestasi
 Permasalahan yang akan diangkat menjadi topik Tugas 
Akhir Prestasi dikembangkan dari bidang ilmu masing-masing 
dan bidang ilmu yang terkait. Tugas Akhir Prestasi didasarkan atas 
kompetensi bidang ilmu komunikasi. Hal ini dimaksudkan agar 
mahasiswa memperoleh pengalaman dalam mengidentifikasi 
masalah sosial dan mengimplementasikannya hasilnya dalam 
bentuk perencanaan, program dan konten komunikasi lainnya 
untuk berkontribusi dalam memberikan rekomendasi solusi atas 
permasalahan sosial yang diangkat.
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8.6. Kompetensi yang dapat dijadikan Tugas Akhir Prestasi   
         Bidang  Kompetensi adalah sebagai berikut:
1. Bidang studi Broadcasting

a. Kompetisi/festival feature
b. Kompetisi/festival dokumenter
c. Kompetisi/festival film pendek
d. Kompetisi/festival film cerita
e. Lomba jurnalisme warga (citizen journalism)
f. Kompetisi kewirausahaan bidang produksi audio visual

2. Bidang Studi Public Relations
a. Kompetisi pembuatan program kampanye PR
b. Kompetisi pembuatan program marketing PR
c. Kompetisi pembuatan program CSR
d. Kompetisi produksi media PR (company profile, website 

korporat, annual report) 
e. Kompetisi public speaking
f. Kompetisi debat
g. Kompetisi pemilihan duta (spoke person, program 

ambassador) tingkat provinsi, nasional, regional dan 
internasional.  

h. Kompetisi kewirausahaan bidang kehumahsan
3.Bidang Studi Advertising & Marketing Communication

c. Kompetisi perencanaan komunikasi pemasaran terpadu
d. Kompetisi iklan cetak, audio, audio visual dan interaktif 
(online)
e. Kompetisi digital activation program
f. Kompetisi desain visual
g. Kompetisi fotografi/video periklanan
h.Kompetisi kewirausahaan bidang periklanan dan 
komunikasi pemasaran

4.Bidang Studi Digital Communication
a. Kompetisi perencanaan pemasaran digital terpadu
b. Kompetisi konten media digital 
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c. Kompetisi desain visual digital
d. Kompetisi digital photography

8.7. Prosedur Perijinan Mengikuti Kompetisi:
1. Jumlah Peserta:
a. Kompetisi Tingkat Internasional: maksimal 5 orang 

mahasiswa per kelompok.
b. Kompetisi Tingkat Regional: maksimal 3 orang mahasiswa 

per kelompok.
c. Kompetisi Tingkat Nasional: maksimal 3 orang mahasiswa 

per kelompok.
2. Periode Kompetisi: diselenggarakan seawal-awalnya pada 

saat mahasiswa mengambil mata kuliah Riset Komunikasi.
3. Mahasiswa mengajukan proposal keikutsertaan kompetisi 

sebagai proposal tugas akhir. 
4. Mahasiswa melampirkan print out leaflet dan menuliskan 

copy link dalam proposal tugas akhir.
5. Proposal disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir, Ketua 

Bidang Studi dan Ketua Program Studi.
6. Mahasiswa wajib mengikuti seminar proposal dan sidang 

kelayakan.

8.8. Bentuk Laporan Untuk Tugas Akhir Prestasi Bidang   
        Kompetensi Tingkat Nasional dan Internasional
 Setiap mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi meliputi 
bidang studi Broadcasting, Public Relations, Advertising dan 
Marketing communications  yang memiliki prestasi sesuai 
dengan bidang kompetensi  keilmuan berhak untuk memilih 
tugas akhir prestasi. Adapun cakupan wilayah lomba/kompetisi 
yang diikuti meliputi nasional dan internasional. Mahasiswa 
dianggap memenuhi syarat untuk mengikuti penyelenggaran 
tugas akhir prestasi jika;
1. Tingkat internasional; mahasiswa yang bersangkutan 
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memperoleh predikat juara atau mendapatkan  
penghargaan kategori tertentu

2. Tingkat regional/ASEAN; mahasiswa yang bersangkutan 
memperoleh predikat juara atau mendapatkan  
penghargaan kategori tertentu,

3. Tingkat nasional; mahasiswa yang bersangkutan 
memperoleh predikat juara 1, 2, atau 3.

 
 Tahapan lain yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang 
ingin mengerjakan/menempuh pengerjaan tugas akhir jalur 
prestasi bidang kompetensi adalah menyusun sebuah laporan.  
Laporan akhir tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan 
rangkaian proses yang telah dijalani oleh mahasiswa. Berikut 
adalah tahapan-tahapan penyusunan laporan Tugas Akhir 
mahasiswa jalur prestasi nasional dan internasional Fakultas 
Ilmu Komunikasi;
1. Tahap persiapan
 Pada tahap ini, mahasiswa membuat deskripsi terkait 

berbagai persiapan yang dilakukan oleh mahasiswa 
sebelum mengikuti suatu kompetisi. Misalnya untuk 
mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi yang berprestasi 
dalam bidang Public Speaking. Pada tahap ini mahasiswa 
menuliskan rangkaian persiapan yang dilakukan sebelum 
berkompetisi seperti proses penggalian ide, latihan dan 
berbagai persiapan lainnya agar tampil maksimal ketika 
berkompetisi.

2. Lomba/pelaksanaan ketika lomba
 Pada tahap ini, mahasiswa mendeskripsikan bagaimana 

kondisi yang dihadapi oleh mahasiswa yang bersangkutan 
ketika mengikuti kompetisi.

3. Hasil
 Pada tahap ini, mahasiswa memberikan deskripsi tentang 

hasil akhir dari kompetisi yang diikuti oleh mahasiswa 
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tersebut.

8.9.Sistematika Penyusunan Laporan Tugas Akhir Prestasi Bidang 
Kompetensi

BAB I
1.1. Latar belakang
Latar belakang berisi deskrpisi tentang  mengapa mahasiswa 
Fakultas Ilmu Komunikasi perlu untuk mengikuti kompetisi 
tersebut. Latar belakang harus merujuk pada standar kompetensi 
yang harus dimiliki oleh mahasiswa sesuai dengan bidang 
studi masing masing. Meliputi;  Advertising and Marketing 
Communications dan Public Relations. 

1.2.  Tujuan
Pada bagian ini kalimat dibuat dalam bentuk pernyataan berisi 
deskprisi tentang tujuan yang ingin dicapai dalam kompetisi. 
Merumuskan tujuan hendaknya dilakukan dengan cara yang 
jelas dan singkat. 

1.3. Manfaat
Tulisan pada bagian ini berisi tentang sumbangan/konstribusi 
positif terkait dengan hasil penelitian. Manfaat penelitian ini ada 
2 macam yaitu:
1.3.1. Manfaat teoritis/akademis
 Aspek teoritis (akademis) merupakan deskripsi tentang 

bagaimana penerapan teoritis dalam kompetisi.
1.3.2. Manfaat Praktis 
 Aspek praktis (guna laksana) menyebutkan manfaat apa 

yang ingin dicapai dari penerapan ilmu pengetahuan.



 94Panduan Tugas Akhir Fakultas Ilmu komunikasi UMB

BAB II
2.1. Tinjauan Pustaka
Pada bab ini, mahasiswa menggunakan teori-teori/konsep-
konsep yang relevan dengan kompetisi di mana mahasiswa 
menjadi peserta dan atau pemenang kompetisi.

BAB III
3.1. Metode Pelaksanaan Kegiatan
Merupakan gambaran atau deskripsi umum tentang jenis 
kompetisi yang idikuti oleh mahasiswa. Termasuk di dalamnya 
mekanisme dari pihak penyelenggara yang menunjukkan ruang 
lingkup kompetisi.

3.2. Gambaran Umum Penyelenggara
Merupakan deskripi tentang profil penyelenggara kegiatan. 
Berisi tentang informasi pihak penyelenggara/organisasi seperti 
nama organisasi, spesialisasi bidang usaha, struktur organisasi 
dan tujuan organisasi.
BAB IV

4.1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Bab ini berisi tentang deskripsi capaian hasil kompetisi yang 
diikuti oleh mahasiswa. Hasil penelitian yang dimaksud dalam 
bab ini adalah peringkat “juara” dalam lomba, sertifikat/plakat/
piagam.

4.2. Evaluasi
Bab ini berisi tentang review persiapan, pelaksanaan, hasil, 
serta memberi uraian tentang keberhasilan dan hambatan yang 
dihadapi.
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BAB V
5.1. Simpulan
Simpulan dari hasil deskripsi dan evaluasi yang menggambarkan 
pencapaian prestasi mahasiswa

5.2. Saran
Merupakan deskripsi tentang hal hal yang dianggap perlu untuk 
dipersiapkan dan dilakukan untuk mengantisipasi hambatan 
untuk mencapai prestasi yang lebih baik.

Daftar Pustaka
Lampiran-lampiran;
Dokumentasi perijinan keikutsertaan kompetisi
Foto dan atau video
Sertifikat/piala/piagam penghargaan
Produk/wujud karya/portofolio kompetisi
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UNSUR PENILAIAN BOBOT NILAI BOBOT X NILAI

I. Produk/wujud karya/portfolio kompetisi

 a. Materi Kompetisi 15 %
b. Inovasi Produk 15%
c. Kreativitas 15%
d. Kerjasama Tim 15%

II. Teknik Penulisan

a. Sistematika 10%
b. Penulisan Proposal Kegiatan 10%

III. Presentasi

a. Isi Presentasi 10%
b. Cara Presntasi 5%

c. Etika dan Penampilan 5%

TOTAL 100%

PENILAIAN
 PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR PRESTASI BIDANG KOMPETENSI
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PENILAIAN SIDANG KELAYAKAN TUGAS AKHIR PRESTASI BIDANG KOMPETENSI

UNSUR PENILAIAN BOBOT NILAI BOBOT X NILAI

I. Produk/wujud karya/portfolio kompetisi

 a. Materi Kompetisi 15 %
b. Inovasi Produk 15%
c. Kreativitas 15%
d. Kerjasama Tim 15%

II. Teknik Penulisan

a. Sistematika 10%
b. Penulisan Proposal Kegiatan 10%

III. Presentasi

a. Isi Presentasi 10%
b. Cara Presntasi 5%

c. Etika dan Penampilan 5%

TOTAL 100%
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UNSUR PENILAIAN BOBOT NILAI BOBOT X NILAI

I. Produk/wujud karya/portfolio kompetisi

 a. Materi Kompetisi 15 %
b. Inovasi Produk 15%
c. Kreativitas 20%
d. Kerjasama Tim 15%

II. Teknik Penulisan

a. Sistematika 15%
b. Penulisan Proposal Kegiatan 10%

III. Presentasi

a. Isi Presentasi 10%
b. Cara Presntasi 5%

c. Etika dan Penampilan 5%

TOTAL 100%

PENILAIAN SIDANG TUGAS AKHIR PRESTASI BIDANG KOMPETENSI



 99Panduan Tugas Akhir Fakultas Ilmu komunikasi UMB

BAB IX
TUGAS AKHIR PEDULI NEGERI

9.1 Definisi Tugas Akhir Peduli Negeri
 Tugas akhir peduli negeri adalah bentuk tugas akhir 
terapan, dengan topik-topik yang terkait dengan masalah yang 
terjadi di masyarakat. Luaran yang dihasilkan merupakan 
karya komprehensif yang dituangkan ke dalam bentuk laporan 
tugas akhir dan kertas kerja (working paper) yang berbentuk 
laporan. Tugas akhir peduli negeri merupakan jawaban bagi 
permasalahan-permasalahan konkrit yang terjadi di masyarakat, 
yang diselesaikan dengan ranah keilmuan komunikasi.
       
 Tugas akhir peduli negeri  memberikan kesempatan 
mahasiswa untuk menerapkan ketrampilan komunikasi 
yang menjunjung nilai kemanusiaan, moral, agama dan etika 
dalam hubungan dengan anggota masyarakat maupun pihak 
pemerintah, menganalisis masalah-masalah komunikasi 
berdasarkan konsep dan teori komunikasi dan merancang 
program komunikasi serta menerapkannya sesuai kebutuhan 
untuk peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.

9.2 Tujuan Tugas Akhir Peduli Negeri
 Tugas akhir peduli negeri bertujuan sebagai berikut:
a. Tugas akhir peduli negeri bertujuan menciptakan calon 

lulusan yang peduli terhadap masalah di sekitarnya. 
b. Calon lulusan mampu mengenali kompetensi yang 

dimilikinya dan bekal keilmuannya  untuk menyelesaikan 
masalah tersebut.

9.3 Karakteristik Tugas Akhir Peduli Negeri
       Karakterisrik dari tugas akhir ini mencerminkan:
a. Topik yang diangkat sebagai jawaban permasalahan yang 
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terjadi di masyarakat
b. Kegiatan berupa  upaya upaya untuk menguatkan dan /

untuk mengembangkan kesejahteraan  masyarakat melalui 
kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi 
sosial budaya dan berdasarkan kompentesi mahasiswa. 
kegiatan tersebut dapat berupa pelatihan, penyuluhan, 
sosialisi, pendampingan dan lain lain yang di perlukan 
masyarakat.

c. Mencerminkan kontribusi mahasiswa sesuai kompetensi 
di bidangnya masing-masing (penyiaran, kehumasan, 
periklanan dan komunikasi pemasaran serta komunikasi 
digital).

d. Kompetensi tersebut dibuktikan melalui karya akhir dalam 
bentuk laporan/kertas kerja.

e. Proses identifikasi masalah yang dilakukan secara formal, 
penentuan tujuan yang terukur, penentuan aktifitas yang 
akan dilakukan, pengelolaan aktifitas yang dilakukan 
secara stratejik, pelaksanaan aktifitas yang terprogram dan 
terukur dan luaran yang konkrit.

f. Proses pelaksanaan karya terapan yang didekati dengan 
konsep/teori/metode dari bidang ilmu komunikasi.

9.4 Kedudukan Tugas Akhir Peduli Negeri dan Ketentuan 
Akademis

a.  Bobot tugas akhir peduli negeri adalah 6 (enam) SKS.
b.  Tugas akhir peduli negeri dapat dilakukan secara mandiri 

maupun berkelompok. Pada tugas akhir berkelompok, 
setiap kelompok berisi maksimal 3 (tiga) orang. Setiap 
anggota mengambil topik yang merupakan bagian dari 
sebuah tema besar dan membuat laporan masing masing 
yang menunjukkan hubungan antar kegiatan dari anggota 
kelompok.
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c. Topik tugas akhir harus selaras dengan kebutuhan 
masyarakat yang menjadi mitra kegiatan dan kompentensi 
mahasiswa.

d. Sidang tugas akhir meliputi seminar proposal dan sidang 
akhir. Seminar proposal merupakan tahapan presentasi 
topik dan perencanaan pelaksanaan kegiatan. Sidang akhir 
merupakan presentasi hasil program yang telah dilakukan.

9.5  Kegunaan Tugas Akhir Peduli Negeri
 Adapun kegunaan tugas akhir peduli negeri adalah 
sebagai berikut:
a. Tugas akhir peduli negeri digunakan untuk menilai 

kemampuan mahasiswa dalam menerapkan kompetensi 
yang dimilikinya dan keilmuan yang diperolehnya 
selama proses belajar mengajar dan kepedulian terhadap 
permasalahan yang ada di masyarakat.

b. Sumbangsih bagi pemerintah daerah/institusi/organisasi/
kelompok/komunitas.

9.6 Solusi dan Target Luaran
 Solusi dan target luaran tugas akhir peduli negeri sebagai 
berikut:
a. Solusi harus terkait prioritas permasalahan mitra.
b. Setiap solusi mempunyai luaran tersendiri yang terukur 

atau dapat dikuantifikasikan.
c. Berupa terbentuknya pengetahuan, perubahan sikap dan 

atau tindakan

9.7 Materi Tugas Akhir Peduli Negeri
 Permasalahan yang akan diangkat menjadi topik 
didapat melalui proses identifikasi permasalahan yang terjadi di 
masyarakat. Mensinergikan proses identifikasi tersebut dengan 
kemampuan analisis mahasiswa dan dijadikan dasar dalam 
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pengerjaan tugas akhir serta pelaporannya.

 Permasalahan meliputi topik yang terkait dengan 
Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian, Kompetensi Profesi, 
Kebutuhan Mitra, Kebutuhan Sponsor, Program CSR Instansi, 
dan Budaya UMB. 

9.8 Prosedur/Tahapan Kegiatan mencakup
a. Identifikasi masalah/Analisis situasi melalui environmental 

scanning secara formal melalui penggalian data primer 
maupun sekunder. Data meliputi lokasi, target sasaran, 
permasalahan terutama aksi komunikasi yang akan 
dibentuk.  

b. Identifikasi mitra yang memiliki potensi mendukung 
terselenggaranya program kegiatan.

c. Menentukan tujuan dengan cara 

 1). Mengindikasikan Publik yang akan disasar 
 2). Kategori tujuan jelas mencakup: 

a.  Arah gerak yang ingin dicapai (create/increase/maximize/
optimize, enhance, etc),

b.  Dampak Spesifik yang ingin dicapai: Misalnya dampak 
awareness-understanding, acceptance-interest/apatis-
empati, action-buying, 

c.  Ukuran kinerja/performance yang jelas: pernyataan level 
pencapaian yang ingin dicapai Misalnya 50%, 3000 orang, 
dll.

d. Periode waktu: kerangka waktu yang jelas, termasuk 
periodenya single atau multiple. Misalnya selama 2 tahun 
terakhir, selama dua kali periode, dll.

e. Penentuan kualitas taktik yang akan digunakan: 
mengkombinasikan cara-cara komunikasi dan kegiatan 
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mulai dari ide, perencanaan kegiatan hingga pelaksanaan, 
evaluasi dan dokumentasi pelaporan.

f. Penentuan kualitas tools berupa konsep ide, isi komunikasi, 
media komunikasi, cara mengkombinasikan media, isi 
dan cara komunikasi. Tahapan ini meliputi perencanaan, 
pelaksanaan dan penilaian keberhasilan pemanfaatan 
tools.

g. Pelibatan khalayak program, pelibatan mitra, prosedur 
teknis kegiatan (undangan, daftar hadir dan kelengkapan 
kesekretariatan.

h. Merencanakan dan membuat prosedur teknis kegiatan 
yang meliputi 

  
i.   Kelengkapan kesekretariatan
ii.  Narasumber dan komunikator yang terlibat
iii.  Akomodasi, transportasi, konsumsi
iv.  Dekorasi, Dokumentasi,  Protokoler, Acara
v.   Perijinan, keamanan, peralatan dan perlengkapan
vi.  Pendanaan: termasuk di dalamnya pembuatan  
       proposal kerjasama/sponsorship
vii.  Publikasi pra, on site dan post 
viii.   Instrumen pengukuran keberhasilan program
ix.   Instrumen cek, koreksi dan daftar periksa (check ist 

dan verifikasi)

 i. Tahapan penyelesaian kegiatan (close down) meliputi 
pembuatan laporan pertanggungjawaban, laporan kegiatan, 
serah terima dengan sponsor/supplier, pengembalian barang, 
pelunasan, evaluasi, dokumentasi, rekomendasi perbaikan dan 
kegiatan selanjutnya. 

Dalam pelaksanaan perencanaan hingga evaluasi perlu 
mempertimbangkan 3 hal berikut:
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a. Menentukan langkah koreksi dalam kondisi darurat 
(contingency).

b. Melakukan komunikasi dalam pelaksanaan pekerjaan/
tugas (koordinasi dengan tim dan mitra).

c. Mentransfer inovasi dan keunikan ke dalam program yang 
dilakukan.

9.9 Sistematika Penulisan Proposal Tugas Akhir Peduli Negeri
 Jumlah halaman proposal tugas akhir peduli negeri 
sebanyak maksimal 30 halaman.

A. Format Penulisan
 Judul (Judul hendaknya menggambarkan isi pokok 
tulisan secara ringkas dan jelas,  maksimum 12 kata, jika lebih 
buat anak judul)

Halaman Pengesahan 
Daftar Isi
BAB 1. PENDAHULUAN; Uraikan latar belakang dan permasalahan 
sehingga kegiatan tersebut penting untuk dilaksanakan. Uraikan 
(deskripsikan) profil dan kondisi khalayak sasaran yang akan 
dilibatkan dalam kegiatan TAPN. Uraikan pula kondisi dan 
potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi, lingkungan yang 
relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Tujuan, Hasil 
(luaran) yang diharapkan dari kegiatan ini dan Manfaat kegiatan 
juga harus disajikan pada bab ini. 

BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN; 
Penjelasan mengenai kondisi masyarakat sasaran yang akan 
menerima kegiatan pengabdian agar diuraikan secara faktual. 
Uraikan permasalahan yang dihadapi masyarakat yang 
membutuhkan bantuan penyelesaiannya. 
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BAB 3 TINJAUAN PUSTAKA DAN KONSEP
Berisi konsep yang dapat digunakan sebagai acuan pengerjaan 
program

BAB 4. METODE PELAKSANAAN; Pada bagian ini uraikan secara 
jelas :
a). Teknik pengukuran identifikasi masalah
b). Teknik/ tata cara pelaksanaannya (sosialisasi, 
      pelatihan, pendampingan, konsultasi, rekayasa sosial dll), 
c). Tahapan kegiatan 
d). Teknik komunikasi (Isi, media dan cara komunikasi)  
e). Bentuk-bentuk kegiatan dalam mencapai tujuan kegiatan. 
f). Anggaran
g). Jadwal Kegiatan
h). Rencana mitra kerjasama
 i). Rencana Publikasi Luaran

LAMPIRAN :
Lampiran 1 : Flowchart prosedur kerja 
Lampiran 2 : Rencana Anggaran Biaya
Lampiran 3 : Rencana Pengelolaan Kegiatan(Manajemen   
    Progyek/Program)
Lampiran 4  : Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan   
     Pembagian Tugas 
Lampiran  5  : Curricullum Vitae
Lampiran  6   :  Format Lay out kegiatan/story board  dll
Lampiran  7  : Bahan presentasi (bahan komunikasi)
Lampiran  8   : Desain spanduk, banner, printed    
     MATERIAL  dll yang digunakan pada   
      saat kegiatan. 
Lampiran  9   : Surat Pernyataan Kesediaan dari    
     Mitra tempat kegiatan (Sekolah,    
                  RT/RW, Kelurahan dll) 



 106Panduan Tugas Akhir Fakultas Ilmu komunikasi UMB

Lampiran 10  : Dokumentasi (surat ijin, surat      
     undangan, daftar hadir, foto dan video   
     kegiatan)

9.10 Sistematika Penulisan  Laporan Tugas Akhir Peduli Negeri
A. Format Pembahasan
 Judul (Judul hendaknya menggambarkan isi pokok 
tulisan secara ringkas dan jelas,  maksimum 12 kata, jika lebih 
buat anak judul)

Halaman Pengesahan 
Daftar Isi
BAB 1. PENDAHULUAN; Uraikan latar belakang dan permasalahan 
sehingga kegiatan tersebut penting untuk dilaksanakan. Uraikan 
(deskripsikan) profil dan kondisi khalayak sasaran yang akan 
dilibatkan dalam kegiatan TAPN. Uraikan pula kondisi dan 
potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi, lingkungan yang 
relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Tujuan, Hasil 
(luaran) yang diharapkan dari kegiatan ini dan Manfaat kegiatan 
juga harus disajikan pada bab ini. 

BAB  2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN; 
Penjelasan mengenai kondisi masyarakat sasaran yang akan 
menerima kegiatan pengabdian agar diuraikan secara faktual. 
Uraikan permasalahan yang dihadapi masyarakat yang 
membutuhkan bantuan penyelesaiannya. 

BAB 3 TINJAUAN PUSTAKA DAN KONSEP
Berisi konsep yang dapat digunakan sebagai acuan pengerjaan 
program

BAB  4.  METODE PELAKSANAAN; Pada bagian ini uraikan 
secara jelas :
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a) Teknik/ tata cara pelaksanaannya (sosialisasi, pelatihan, 
pendampingan, konsultasi, rekayasa sosial dll), 

b) Tahapan kegiatan 
c) Tekhnik komunikasi (Isi, media dan cara komunikasi)  
d) Bentuk-bentuk kegiatan dalam mencapai tujuan kegiatan. 
e) Anggaran
f) Jadwal Kegiatan

BAB  5. HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KEBERLANJUTAN
a) Tekhnik komunikasi (Isi, media dan cara komunikasi) 

yang dijakankan
b) Gambaran tahap-tahap pelaksanaan
c) Hasil Kegiatan dan Partisipasi peserta
d) Analisis Gegiatan, kendala dan potensi keberlanjutan

BAB 6. PENUTUP 
a. Simpulan
b. Saran-saran 
DAFTAR PUSTAKA DAN  LAMPIRAN 

LAMPIRAN :
Lampiran 1 : Biodata  (Ketua, Anggota dan Dosen   

    pendamping 
Lampiran 2 : Anggaran Kegiatan. 
Lampiran 3 : Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan   

                  Pembagian Tugas 
Lampiran 4  : Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra tempat       

                  kegiatan (Sekolah, RT/RW, Kelurahan dll) 
Lampiran 5  : Denah Detail Lokasi kegiatan (indoor atau       

      outdoor).
Lampiran 6  : Dokumentasi (surat ijin, surat undangan, daftar  

     hadit, foto dan video kegiatan)
Lampiran 7  : Bahan presentasi (bahan komunikasi)
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Lampiran 8  : Desain spanduk, banner, printed MATERIAL   
                   dll yang digunakan pada saat kegiatan. 

Lampiran 9 : Bukti publikasi dimedia massa (televisi, Radio,  
    Surat kabar, atau Media Online dan akun       
                             Media Sosial)

9.11 Etika, Pelanggaran dan Sanksi
a) Karya merupakan pengerjaan program yang diharapkan 

mengacu pada prinsip kualitas terbaik dari sisi pembuktian 
kompetensi,keilmuan komunikasi, metodologi komunikasi 
dan standar administratif, standar etika akademik dan 
profesi

b) Memegang teguh pertimbangan etika kejujuran dalam 
proses perencanaan, pengerjaan dan penyusunan laporan 

c) Memegang teguh pertimbangan etika kejujuran dengan 
tidak melakukan manipulasi data dan informasi  Jika terjadi 
pelanggaran, sanksi dapat diberikan berupa pembatalan 
tugas akhir, skorsing akademik hingga pemberhentian 
sebagai mahasiswa
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Kriteria Bobot Nilai Bobot X Nilai

I. Pendahuluan: Konsep ide meliputi 
keunikan dan manfaat

25%

II.Gambaran Umum Masyarakat 
Sasaran: kualitas dan kuantitas 
pelibatan mitra

20%

III. Metode Pelaksanaan: instrumen 
yang digunakan

20%

IV. Teknik Penulisan
       a. Sistematika 5%
       b. Penulisan Proposal Kegiatan 10%

V. Presentasi
       a. Isi Presentasi 10%

       b. Cara Presntasi 5%

       c. Etika dan Penampilan 5%

TOTAL 100%

9.12 PENILAIAN
PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR PEDULI NEGERI
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  PENILAIAN SIDANG AKHIR TUGAS AKHIR PEDULI NEGERI

Kriteria Bobot Nilai Bobot X Nilai

I. Pendahuluan: Konsep ide meliputi 
keunikan dan manfaat

15%

II.Gambaran Umum Masyarakat Sa  sa-
ran: kualitas dan kuantitas peli-
batan mitra

10%

 III. Metode Pelaksanaan: instrumen 
yang digunakan

10%

IV. Hasil Yang Dicapai Dan Potensi 
Keberlanjutan

15%

 V. Penutup: rekomendasi untuk 
pengembangan

5%

VI. Lampiran 10%

VII. Teknik Penulisan

     a. Sistematika 5%
     b. Penulisan Proposal Kegiatan 10%
VIII. Presentasi

      a. Isi Presentasi 5%

      b. Cara Presentasi 5%

      c. Etika dan Penampilan 5%
IX. Publikasi Kegiatan 5%
Total 100%
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BAB X
EVALUASI TUGAS AKHIR

 Setelah mahasiswa menyelesaikan draft tugas akhir, 
diajukan kepada Ketua Bidang Studi untuk dilakukan sidang 
tugas akhir.

10.1 Persyaratan Sidang Tugas Akhir
1. Sidang tugas akhir dapat dilaksanakan pada semester 

dimana mata kuliah tugas akhir tersebut diambil dengan 
bukti KRS terakhir.

2. Sidang tugas akhir dapat dilaksanakan jika mahasiswa 
sudah melakukan kegiatan konsultasi minimal 7 (tujuh) 
sampai 10 (sepuluh) kali dengan pembimbing.

3. Sidang tugas akhir dapat dilaksanakan jika naskah tugas 
akhir sudah disetujui oleh pembimbing.

4. Sidang tugas akhir dapat dilaksanakan jika mahasiswa 
sudah menyelesaikan semua prasyarat SKS minimal sesuai 
dengan beban studi yang ditetapkan dengan IPK minimal 
2,00.

5. Naskah tugas akhir yang sudah disetujui oleh pembimbing 
diserahkan kepada ketua bidang studi.

6. Naskah tugas akhir skripsi minimal 60 halaman, terdiri 
dari Bab I, II, III, IV, V dan Daftar Pustaka.

7. Ketua bidang studi menetapkan panitia sidang tugas akhir 
dan jadwal sidang.

8. Panitia sidang tugas akhir  terdiri dari (i) Ketua Sidang; (ii) 
Penguji Ahli; (iii) Pembimbing.

9. Ketua sidang tugas akhir adalah Dekan, Wakil Dekan, 
Kaprodi, Ketua Bidang Studi, dan Sekretaris Bidang 
Studi atau dosen dengan kualifikasi pendidikan minimal 
magister dan memiliki kepangkatan lektor.

10. Mahasiswa melengkapi persyaratan administrasi yakni; (i) 
fotocopi KRS terakhir satu lembar; (ii) fotocopy transkrip 



 112Panduan Tugas Akhir Fakultas Ilmu komunikasi UMB

terakhir 1 lembar; (iii) surat bebas biaya pendidikan 
dari bagian keuangan Universitas; (iv) surat bebas buku 
perpustakaan dari perpustakaan; (v) formulir kegiatan 
konsultasi skripsi (pembimbing); (vi) sertifikat SKPI, 
sertifikat uji kompetensi profesi dan test TOEFL (skor 
minimal 450) atau TOEIC (skor minimal 550) yang sudah 
sesuai ketentuan; (vii) fotocopy naskah stugas akhir 3 jilid.

11. Mahasiswa mengisi tanda persetujuan Tugas Akhir yang 
ditandatangani oleh Ketua Bidang Studi, Pembimbing I, 
dan Pembimbing II (jika ada).

12. Jadwal sidang tugas akhir harus diketahui oleh pejabat 
struktural yang berwenang dan TU fakultas selambat-
lambatnya 1 minggu sebelum jadwal sidang.

13. Mahasiswa harus menyerahkan fotocopy naskah tugas 
akhir dan undangan sidang kepada panitia sidang skripsi 
minimal 3 hari sebelum jadwal sidang.

14. Mahasiswa yang mengikuti sidang tugas akhir diharuskan 
berpakaian hitam putih (Perempuan; rok dan blazer (jilbab 
warna putih, jika mengenakan), Laki-Laki; Celana panjang 
hitam, kemeja putih dan berdasi).

15. Hasil sidang tugas akhir dicatat di Berita Acara Sidang 
Tugas Akhir yang ditandatangani oleh semua panitia 
sidang .

16. Biaya sidang tugas akhir ditentukan berdasarkan peraturan 
yang sedang berlaku.

10.2 Mekanisme Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir
1. Ketua sidang skripsi memeriksa kelengkapan persyaratan 

administrasi sidang sebelum sidang dilaksanakan.
2. Setelah memenuhi segala persyaratan administratif maka 

sidang bisa dimulai dan dibuka oleh ketua sidang.
3. Mahasiswa menyiapkan materi power point presentasi.
4. Mahasiswa menyiapkan  materi cetak powerpoint 
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presentasi
5. Prosedur sidang terdiri dari 3 tahapan antara lain :

Tahap I :
Mahasiswa diminta mempresentasikan hasil penelitian 
(skripsinya) 7-10 menit.

Tahap II :
a. Penguji ahli menguji mahasiswa bersangkutan dengan 

waktu 30 menit.
b. Ketua sidang/ketua penguji, menguji mahasiswa dengan 

waktu 25 menit.
c. Pembimbing dalam hal ini sebagai anggota penguji 

masing-masing 15 menit.

Tahap III :
a. Mahasiswa diminta untuk keluar ruangan karena akan 

dilakukan sidang tertutup untuk memberi penilaian bagi 
mahasiswa tersebut.

b. Nilai akhir skripsi adalah rata-rata nilai setiap anggota 
panitia sidang yang ditentukan dalam sidang tertutup.

Tahap IV :
a. Mahasiswa dipanggil kembali dalam ruangan sidang untuk 

diumumkan hasil keputusan sidang skripsi (yudisium) 
oleh ketua sidang.

b. Yudisium dapat dilaksanakan, walaupun pada sidang ujian 
sarjana mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan harus 
diperbaiki skripsinya.

6. Setelah keputusan akhir kembali, semua anggota panitia 
sidang menandatangani Berita Acara Ujian Tugas Akhir 
(Formulir A4).

7. Berita Acara Ujian Tugas Akhir tidak dapat diberikan 
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kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sebelum 
mahasiswa menyerahkan satu eksemplar tugas akhir 
yang telah diperbaiki, dijilid sesuai ketentuan dan telah 
ditandatangani oleh pembimbing dan ketua bidang 
studi, masing-masing kepada ketua bidang studi dan 
perpustakaan fakultas.

8. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam sidang tugas 
akhir diberikan kesempatan menempuh sidang ulang 
sebanyak satu kali dalam masa 6 (enam) bulan terhitung 
mulai tanggal sidang.

9. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian kedua 
kalinya tidak diperkenankan lagi melanjutkan studi di 
Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana 
dan Kepadanya diberikan surat keterangan Dekan yang 
menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti 
kuliah dan memperoleh sejumlah SKS.

10. Apabila dalam sidang tugas akhir, mahasiswa yang 
dinyatakan lulus diharuskan memperbaiki naskah / 
karya tugas akhir, maka perbaikan tersebut harus selesai 
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan atau waktu  yang 
ditentukan dalam berita acara sidang, terhitung mulai dari 
tanggal sidang.

11. Apabila perbaikan tugas akhir tidak dapat diselesaikan 
dalam masa 2 (dua) bulan atau waktu yang ditentukan 
dan dicatat dalam berita acara sidang, maka kelulusan 
mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan batal dan wajib 
menempuh sidang ulang.

12. Mahasiswa yang menempuh sidang ulang tetapi tidak dapat 
memenuhi kewajibannya memperbaiki dan menyerahkan 
tugas akhir pada waktu yang diberikan untuk kedua 
kalinya, dinyatakan tidak berhak lagi melanjutkan studinya 
di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana.

13. Mahasiswa yang dinyatakan batal kelulusannya 
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(disebabkan tidak terpenuhinya persyaratan akademis 
administratif) wajib menempuh satu kali ujian dalam 
batas.
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DAFTAR PUSTAKA dan SUMBER KUTIPAN
 Aturan dasar penulisan daftar pustaka dan sumber 
kutipan menggunakan Harvard - American Psychological 
Association Style ( Harvard-APA Style )  selengkapnya lihat 
lampiran teknik penulisan daftar pustaka di belakang

DAFTAR PUSTAKA
a. Sumber kutipan yang dinyatakan dalam Laporan Tugas 

Akhir harus ada dalam Daftar Pustaka, dan sebaliknya.
b. Daftar pustaka tidak dibagi-bagi menjadi bagian-bagian 

berdasarkan jenis pustaka, misalnya buku, jurnal, internet 
dan sebagainya.

c. Ditulis satu spasi, berurutan secara alfabetis tanpa nomor 
berdasarkan nama akhir pengarang atau organisasi yang 
bertanggung jawab. Jika suatu referensi tidak memiliki 
nama pengarang maka judul referensi digunakan untuk 
mengurutkan referensi tersebut diantara referensi lain yang 
tetap diurutkan berdasarkan nama belakang pengarang.

d. Jika literatur ditulis oleh satu orang, nama pengarang ditulis 
nama keluarga/nama belakang terlebih dahulu, kemudian 
diikuti singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah 
[KECUALI nama Cina, Jepang, Korea, karena nama 
keluarga sudah di awal (contoh : Kwik, Kian Gie), nama 
yang berawalan kata sandang (contoh : Le Corbusier), 
nama dengan kata depan (contoh : Van Dijk), nama yang 
berawalan M’, Mc dan Mac (Contoh : M’Hannan, Mc 
Coy, McQuail, Mac Donald, MacGivern, MacCoy), nama 
dengan perpaduan kata depan dan kata sandang (contoh : 
Du Bois), nama dengan kata yang menunjukkan hubungan 
(contoh : O’Brien) baik yang penulisannya dengan atau 
tanpa spasi antara, maupun yang dengan tanda hubung 

LAMPIRAN 1
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atau apostrof, diperlakukan sebagai satu suku kata.], 
kemudian dilanjutkan penulisan tahun, judul dan identitas 
lain dari literatur/pustaka yang dirujuk.

e. Gelar kebangsawanan, akademik, dan keagamaan tidak 
perlu ditulis. 

f. Jika pengarang/penulis lebih dari dua orang, nama 
pengarang/penulis pertama ditulis seperti aturan “d”, 
dilanjutkan penulisan nama pengarang/penulis kedua dan 
seterusnya sebagai berikut: nama depan dan nama tengah 
(disingkat) dilanjutkan nama belakang. [Untuk penulis 
kedua dan seterusnya, penulisan nama depan/tengah 
(singkatan) dan nama belakang tidak perlu dibalik seperti 
penulis pertama]. 

g. Penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan et al. 
sebagai pengganti nama pengarang kedua dan seterusnya 
(berbeda dengan penulisan sumber kutipan. KECUALI 
Jika pengarang buku lebih dari enam orang). 

h. Kata penghubung seorang/beberapa pengarang dengan 
pengarang terakhir menggunakan kata “dan” (tidak 
menggunakan simbol “&”; serta tidak menggunakan 
kata penghubung “and” walaupun literaturnya berbahasa 
Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan 
bahasa Inggris).

i. Apabila ada beberapa karya yang ditulis oleh pengarang 
yang sama, urutkan berdasarkan tanggal terbitnya (dimulai 
dari yang paling lama ke yang paling baru).

j. Jika seorang pengarang mengeluarkan beberapa karya 
dalam tahun publikasi yang sama, maka diurutkan 
berdasarkan huruf kecil yang menyertai tanggal publikasi 
(contoh: 2018a, 2018b, 2018c, dst.).

k. Tanggal  publikasi dituliska setelah nama (-nama) 
pengarang.

l. Judul referensi Buku dituliskan secara italic (cetak miring), 



 118Panduan Tugas Akhir Fakultas Ilmu komunikasi UMB

jika daftar pustaka ditulis tangan maka judul digarisbawahi.
m. Cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda, 

bergantung pada jenis literatur/ pustaka yang menjadi 
referensi.

n. Penulisan Judul sumber kutipan (sitasi) menggunakan 
huruf kapital untuk setiap kata kecuali kata penghubung. 
Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan dalam 
penulisannya sebagai berikut:

1. Buku
Pola dasar penulisan referensi berjenis buku adalah:
Nama Belakang Pengarang, Inisial tahun terbit, Judul buku (Edisi  
 jika edisinya lebih dari satu), Tempat diterbitkan, Penerbit. 

Hal yang perlu diperhatikan adalah judul buku yang dituliskan 
secara italic dengan penggunaan huruf kapital mengikuti 
standar penulisan kalimat. Jumlah pengarang yang boleh 
didaftarkan di satu referensi maksimal berjumlah enam. Jika 
pengarang berjumlah lebih dari enam maka pengarang ketujuh 
dan selanjutnya dituliskan sebagai et al.

Contoh:
Satu Pengarang 
Gerson,RA.(2017).Digital Media and Innovation : Management 

and design strategies in communications. New York:Sage 
Publications.

Dua Pengarang
Bovee,C dan Thill,JV.(2016). Business Communication Today 

(13th ed.).New Jersey:Pearson.

Lebih dari dua pengarang
Ulmer,RR.Timothy,LS dan Matthew,WS. (2011). Effective Crisis 
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Communication : Moving from crisis oportunity (2nd ed.). 
New Jersey:Pearson.

Tidak ada pengarang
Dialog Demokrasi dalam 140 Karakter=Democatic Dialogue in 

140 Characters.(2015).Jakarta:Dewan Pers.

2. Buku Terbitan Lembaga/Badan/Organisasi 
Penulisan daftar pustaka untuk sumber rujukan yang berasal 

dari Buku terbitan Lembaga/Badan/Organisasi adalah 
sebagai berikut: 

Nama lembaga/badan/organisasi. (tahun penerbitan). judul buku 
(cetak miring). edisi/cetakan. nama penerbit:kota penerbit. 

Contoh: 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2017). Pendidikan 

Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Cetakan 1. Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi,Bagian Hukum Kepegawaian: 
Jakarta. 

3. Buku Terbitan Lembaga/Badan/Organisasi (Berisi Himpunan 
Peraturan, UU, dan sejenisnya) 
Aturan dasar penulisan sumber rujukan yang berisi Himpunan 
Peraturan, UU, dan sejenisnya, yaitu: 
Nama lembaga/badan/organisasi.(tahun penerbitan). judul 

peraturan/UU yang dirujuk (cetak miring). nomor atau seri 
peraturan/UU. edisi/cetakan. nama penerbit: kota penerbit.  

Contoh: 
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VII 

Jawa Timur. (2012). Sistem Pendidikan Nasional. Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Sub-
Bagian Akreditasi dan Publikasi Kopertis VII: Surabaya. 
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4. Peraturan, Undang-Undang, dan sejenisnya (cetak lepas, tidak 
berupa buku himpunan)  
Aturan dasar penulisan sumber rujukan yang berasal dari 
Peraturan, undang-Undang dan sejenisnya, yaitu: 
Nomor dan tahun peraturan/UU. judul peraturan/UU yang dirujuk 

(cetak miring). tanggal pengesahan/penerbitan (jika ada). 
nomor lembaran negara (jika ada). organisasi penerbit (jika 
ada). kota tempat pengesahan/penerbitan. 

Contoh:  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2005. Standar Nasional Pendidikan. 16 Mei 2005. 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
41. Jakarta. 

5.  Artikel jurnal
Penulisan untuk sumber rujukan yang berasal dari artikel jurnal 
yaitu:
Nama belakang pengarang, inisial (Tahun Publikasi). Judul 

artikel menggunakan tanda kutip tunggal. Nama jurnal 
menggunakan format italic, Nomor volume (Nomor 
terbitan), Nomor halaman. 

Contoh:
Pengarang tunggal 
Yuliawati, Elly, 2016, ‘Ketahanan budaya desa global : Studi 

tentang diaspora Indonesia di Malaysia’, Jurnal Visi 
Komunikasi, vol. 6, no. 1, hh. 20-29.

Dua pengarang
Setiawan, A, Judhie, & T, P, Rahayu, 2017, ‘Customer retention 

marketing blue bird dalam mempertahankan 
loyalitas pelanggan’, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 
WACANA, vol. 16, no. 1, hh. 1–14.
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Lebih dari dua pengarang 
Yoedtadi, Muhammad Gafar, M, A, Pribadi, & K, H, Siswoko, 

2017, ‘Proses produksi acara siaran langsung televisi 
untuk menghasilkan acara yang layak tonton’, Jurnal 
Ilmiah Ilmu Komunikasi WACANA, vol. 16, no. 1, 
hh. 157-170.

Tanpa pengarang ‘Building human resources instead of landfills’ 
2000, Biocycle, vol. 41, no. 12, hh. 28-29.

Sementara, untuk penulisan jurnal online penulisannya adalah 
sama dengan jurnal full-text hanya pada jurnal online setelah 
penulisan nomor volume jurnal (vol.) selanjutnya ditambahkan 
dengan tanggal diakses dan alamat web. Adapun penulisannya 
yaitu:

Birbeck, D & Drummond, M 2006, ‘Very young children’s body 
image: bodies and minds under construction’, International 
Education Journal, vol. 7, no.4, dilihat 12 Desember 2006, 
<http://iej.com> 

6.  Artikel Seminar/Symposium (dalam Prosiding) 
Aturan penulisan daftar pustaka untuk sumber rujukan yang 
berasal dari artikel seminar / symposium dalam Prosiding adalah 
sebagai berikut: 
Nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah 

(jika ada), tahun penerbitan, judul artikel, nama prosiding 
(cetak miring), nomor dan volume prosiding (jika ada), 
tanggal seminar/simposium, penerbit prosiding (jika ada, 
cetak miring), nomor halaman artikel dalam prosiding. 

Contoh: 
Fidiana, I, T, dan A. Riduwan, 2012, Zakah Perspectives as a 
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Symbol of Individual and Social Piety: Developing Review 
of the Meadian Symbolic Interactionism, Global Conference 
on Business and Finance Proceedings, 7(1), January 3-6, The 
Institute of Business and Finance Research, 721-742 .

7.  Artikel Seminar/Symposium (cetak lepas) 
Aturan penulisan daftar pustaka artikel seminar/symposium 
yang dicetak lepas sebagai sumber rujukan yaitu: 
Nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah 

(jika ada), tahun penerbitan, judul artikel, nama seminar/
simposium (cetak miring), tanggal seminar/simposium, 
nomor halaman artikel. 

Contoh: 
Kalana, I., S. Ngumar, dan I.B. Riharjo, 2012, Independensi 

Auditor Berbasis Kultur dan Filsafat Herbert Blumer, 
Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin, 20-23 
September, 1-25. 

8.  Artikel dalam Buku Antologi dengan Editor 
Aturan penulisan daftar pustaka untuk artikel yang berasal dari 
buku antologi dengan editor, yaitu: 
Nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah 

(jika ada), tahun penerbitan, judul artikel, judul buku (cetak 
miring), nama editor buku, penerbit, kota penerbit. 

Contoh:
Azra, A, 2005, Pluralisme Islam Dalam Perspektif Historis, 

Dalam Nilai-Nilai Pluralisme Islam: Bingkai gagasan yang 
berserak, Editor M. Sururin, Cetakan 1, Penerbit Nuansa, 
Bandung, 
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9. Halaman Web
Penulisan daftar pustaka untuk artikel yang dikutip dari web 
polanya adalah:
Nama pengarang atau editor atau penyusun Tahun , Judul Artikel 

(cetak miring), Nama laman yang memuat, Tanggal akses, 
Alamat web. 

Contoh:
desJardins, M 1998, How to succeed in postgraduate study, Applied 

Ecology Research Group, University of Canberra, dilihat 
26 April 2001, <http://aerg.canberra.edu.au/jardins/t.
htm>. 

10.  Skripsi/Tesis/Disertasi 
Aturan penulisan sumber rujukan yang berasal dari skripsi/tesis/
disertasi pada daftar pustaka adalah sebagai berikut: 
Nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah 

(jika ada), tahun penerbitan, judul skripsi/tesis/disertasi, 
skripsi/tesis/disertasi (cetak miring), nama program studi 
dan/atau perguruan tinggi, kota tempat perguruan tinggi. 

Contoh: 
Subiakto,VU.(2017).Pemberitaan Perpanjangan Izin Penyiaran 

10 Tahun Stasiun Televisi Dalam Bingkai Media (Analisis 
Framing Gamson and Modigliani Pada Teks Berita Izin 
Siaran Televisi Swasta Habis Jelang Akhir Tahun Ini Dalam 
Program Redaksi Pagi TRANS7). Tesis. Magister Ilmu 
Komunikasi Universitas Mercu Buana. Jakarta. 

11. Makalah Pidato Ilmiah dan semacamnya 
Aturan penulisan sumber rujukan yang berasal dari makalah 
pidato dan semacamnya pada daftar pustaka yaitu: 
Nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah 
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(jika ada), tahun, judul, sifat/tujuan makalah (cetak miring), 
nama kegiatan, tanggal kegiatan, kota tempat kegiatan. 

Contoh: 
Takwim, B, 2005, Habitus : Perlengkapan dan kerangka panduan 

gaya hidup, Makalah Diskusi Panel, Extension Course 
Resistensi Gaya Hidup, Forum Studi Kebudayaan Institut 
Teknologi Bandung, 20 Mei, Bandung. 

12. Artikel dari Majalah 
Aturan penulisan daftar pustaka untuk artikel yang berasal dari 
majalah atau surat kabar, yaitu: 
Nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah 

(jika ada).(tahun,bulan tanggal penerbitan).judul artikel.
nama majalah (cetak miring), Halaman.

Contoh: 
Greenberg, G.(2001, August 13).As Good as Dead:Is there really 

such a thing as brain death.New Yorker, 36-41.  

13. Artikel dari Surat Kabar 
Aturan penulisan daftar pustaka untuk artikel yang berasal dari 
surat kabar, adalah sebagai berikut: 
Nama belakang, singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah 

(jika ada).(tahun,bulan tanggal penerbitan).judul artikel.
nama surat kabar (cetak miring), Ukuran Format halaman 
surat kabar.

Contoh: 
Ihsanudin.(2018,April 6).Jokowi Teken Perpres Permudah 

Tenaga Kerja Asing.Kompas.A4

14. Artikel dari Surat Kabar, tanpa penulis 
Aturan penulisan daftar pustaka untuk artikel yang berasal dari 
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surat kabar tanpa penulis, yaitu: 
Judul Artikel.(tahun,bulan tanggal penerbitan).nama surat kabar 

(cetak miring), halaman surat kabar.
Contoh: 
Menakar Dampak Kebocoran Data Pengguna Facebook di 
Indonesia.(2018, April 6). Kompas, p. 2.

CARA PENULISAN DAFTAR PUSTAKA JIKA PENULIS SAMA 
 Nama penulis yang sama untuk beberapa pustaka/
literatur yang berbeda tidak perlu ditulis berulang-ulang, tetapi 
nama tersebut diganti dengan simbol “______” (garis bawah/ 
underline). Hal ini berlaku pula untuk penulisan lembaga/
badan/organisasi. 

Contoh: 

AAboody,D, M.E. Barth, dan R.Kasznik.(1999).‘Revaluation of 
Fixed Assets and Future Firm Performance: Evidence from 
the UK’.Journal of Accounting and Economics.26.149-178. 

______, ______, dan ______.(2006). ‘Do Firms Manage 
Stockbased Compensation Expenses Disclosed under 
SFAS 123’.Journal of Accounting Research. 24,3. 165-182.  

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah 
VII Jawa Timur.(2012a). Sistem Pendidikan Nasional. 
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2003. SubBagian Akreditasi dan Publikasi. Kopertis VII. 
Surabaya. 

______.(2012b) Standar Nasional Pendidikan. Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. 
Sub-Bagian Akreditasi dan Publikasi.Kopertis VII. 
Surabaya. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 28 
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Januari 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 23. Jakarta. 

______ .Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. 
16 Mei 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 41. Jakarta. 

Riduwan, A.(2010). Etika dan Perilaku Koruptif dalam Praktik 
Manajemen Laba. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia. 
14,2. 121-141. 

______.(2012).Realitas dalam Cermin Retak: Laba akuntansi 
dalam bingkai penafsiran praktisi bisnis non-akuntan 
(Studi Hermeneutika-Kritis). Simposium Nasional 
Akuntansi XV Banjarmasin. 20- 23 September. 1-22. 

______,I,Triyuwono, G,Irianto, dan U, Ludigdo.(2010). 
Semiotika Laba Akuntansi : Studi kritikal-posmodernis 
derridean. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. 7,1, 
38–60. 

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 12 Tahun 2012 
Pendidikan Tinggi. 10 Agustus 2012. Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012. Nomor 158. Jakarta. 

______.Nomor 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen. 30 Desember 
2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. 
Nomor 157.Jakarta.

SUMBER KUTIPAN 
a. Sumber kutipan yang dinyatakan dalam Laporan Tugas 

Akhir harus ada dalam Daftar Pustaka, dan sebaliknya.
b. Sumber kutipan dapat ditulis pada awal atau akhir kutipan. 
c. Penempatan sumber kutipan (pada awal atau akhir 

kutipan) tidak boleh mengaburkan bagian yang dikutip. 
d. Nama penulis suatu sumber kutipan hanya ditulis nama 

belakang, diikuti tahun dan halaman sumber kutipan, 
dilanjutkan dengan isi teks yang dikutip. (Pencantuman 
halaman setelah tahun dipisahkan oleh tanda titik dua) 
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e. Jika penulis terdiri atas dua orang, kata penghubung 
penulis pertama dan kedua menggunakan ”dan” (tidak 
menggunakan simbol ”&”; serta tidak menggunakan 
kata penghubung ”and” walaupun literaturnya berbahasa 
Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan 
bahasa Inggris). 

f.  Jika penulis lebih dari dua orang, hanya nama belakang 
penulis pertama yang ditulis sebagai sumber kutipan, 
diikuti et al., kemudian tahun dan halaman sumber kutipan. 
(Catatan: et al. dalam bahasa Latin adalah singkatan dari 
et alia atau et alii, dalam bahasa Inggris berarti and others, 
dan dalam bahasa Indonesia berarti dan kawan-kawan). 

 Jika sumber kutipan merupakan literatur terjemahan 
(buku, artikel, dll), maka yang disebut sebagai sumber adalah 
nama penulis asli (bukan penerjemah), diikuti tahun penerbitan 
literatur asli (bukan tahun penerbitan hasil terjemahan). [Catatan: 
nama penerjemah hanya dinyatakan dalam daftar pustaka]  

Pencantuman halaman sumber kutipan setelah tahun bersifat 
wajib jika isi teks yang dikutip jelas letak halamannya. 

CARA PENULISAN SUMBER KUTIPAN 

Sumber kutipan ditulis di awal kalimat atau awal teks: 

Satu sumber kutipan dengan satu penulis: 
Cooper (2016) menyatakan bahwa......; jika disertai  
dengan halaman: Cooper (2016: 289) menyatakan bahwa........; 
Menurut Cooper (2016: 289) ...........  
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Satu sumber kutipan dengan dua penulis: 
Cooper dan Schlinder (2017: 24) ............  

Satu sumber kutipan lebih dari dua penulis: 
Guan et al. (2016: 32) ..........  

Sumber kutipan ditulis diakhir kalimat atau awal teks: 

Satu sumber kutipan dengan satu penulis: 
............. (Cooper, 2016); jika disertai dengan halaman:  
.......... (Cooper, 2016: 289).  
Satu sumber kutipan dengan dua penulis: 
........ (Cooper dan Schlinder, 2013: 24).  

Satu sumber kutipan lebih dari dua penulis:
 ........ (Guan et al., 2009: 32).  

Dua sumber kutipan dengan penulis yang sama: 
John (2016, 2017); jika tahun publikasi sama: Sumiyana (2017a, 
2017b).  

Sumber kutipan berupa banyak pustaka dengan penulis yang 
berbeda-beda: (Yermack, 2017; Aboody dan Kasznik, 2010; 
Guan et al., 2010).  

Sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, tetapi menyebut 
suatu lembaga atau badan tertentu: 
Badan Pusat Statistik (2006); Ikatan Akuntan Indonesia (2011); 
Financial Accounting Standard Board (1984). 

Sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, tetapi menyebut 
suatu peraturan atau undang- undang: 
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Undang-Undang No. 12 Tahun 2012.......; Peraturan Pemerintah 
No. 60 Tahun 2010......; Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK) No. 45......  
Kutipan berasal dari sumber kedua: 
Scott (2000) dalam Asyik (2009: 23).......; Arthur Levitt (lihat 
Riharjo, 2008: 21).....; Andayani (2002) seperti dikutip Herlina 
(2009: 16).... [Catatan: daftar pustaka hanya mencantumkan 
referensi yang merupakan sumber kedua]. 
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ALUR SIDANG TUGAS AKHIR MAHASISWA

MULAI 
Proses Bimbingan 
Setelah Seminar 

Proposal

Pembimbing
Menyetujui,TA
dapat Diajukan

Mahasiswa minta 
Kesediaan
Pembimbing tentang
- Hari & Tanggal sidang
- waktu
-Tempat Sidang Proposal  

Memenuhi Syarat 
Sidang TA

Mahasiswa Mendaftar
sidang TA pada Ketua 

Bidang Studi

Mahasiswa mengambil
undangan dan mengantar

berkas TA yang dijilid ke 
Pembimbing, Penguji Ahli

dan Ketua Sidang

Mahasiswa 
menyampaikan

form Pendaftaran 
sidang TA Pada TU

Sidang  TA

Sidang Menyatakan Lulus, 
mahasiswa supaya:

1. Memfoto copy lembar
  revisi sidang skripsi dari
  ketua sidang 
2. merevisi sebelum batas
   waktunya

Sidang memutuskan 
Sidang TA tidak lulus

Mahasiswa Kembali ke 
Pembimbing

SELESAI

Pembimbing
menyetujui tanda tangan 

tim penguji

Proses Revisi TA
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ALUR SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR/SIDANG KELAYAKAN TUGAS AKHIR

START
Mahasiswa membuat proposal 

tugas
akhir diajukan pada kabid 

untuk mendapatkan pembim 
bing ( isi form kesediaan 

menjadi pembimbing tugas 
Akhir)

Pembimbing
Proposal tugas akhir 

dapat diajukan seminar 
proposal/kelayakan 

Mahasiswa minta 
Kesediaan
Pembimbing tentang
- Hari & Tanggal sidang
- waktu
-Tempat Sidang Proposal  

Memenuhi Syarat 
Sidang TA

Mahasiswa Mendaftar
sidang Proposal pada Ketua 
atau Sekretari Bidang Studi

Mahasiswa mengambil
undangan dan mengantar

berkas Proposal  yang dijilid ke 
Pembimbing, 

dan Ketua Sidang

Mahasiswa 
menyampaikan

form seminar Proposal 
Pada TU

Seminar Proposal

Sidang Memutuskan proposal dapat 
dilanjutkan untuk penelitian, maha-

siswa supaya
1. memfoto copy lemabr revisi dari 

ketua sidang
2. minta form bimbingan dari ketua 

sidang

Sidang memutuskan 
proposal tidak dapat dilanjutkan 

untuk penelitian/produksi, kembali
ke pembimbing

Pembimbing 
Tugas Akhir
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Contoh Layout Halaman Naskah Tugas Akhir
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Contoh Format dalam Versi Bahasa Indonesia

 SIKAP REMAJA  TERHADAP PERILAKU 
PERUNDUGAN DUNIA MAYA (CYBER BULLYING) 

DIMEDIA SOSIAL
(Survei  Terhadap Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana 

Jakarta)

TUGAS AKHIR
(SKRIPSI/ APLIKATIF/PRESTASI/PUBLIKASI ILMIAH/PEDULI NEGERI/PRESTASI BI-

DANG KOMPENTENSI)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana 
Strata 1 (S-1)  Komunikasi Bidang Studi Broadcasting

Disusun oleh:

Muhamad Arif Zamzami

44113010288

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MERCU BUANA 

JAKARTA 
2018
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Contoh Abstrak

Universitas Mercu Buana
Fakultas Ilmu Komunikasi
Bidang Studi Broadcasting
Muhamad Arif Zamzami
44113010289

Sikap Remaja  Terhadap Perilaku Perundugan dunia maya (Cyber bullying) dimedia 
sosial
Bibliografi : 5 Bab 111 hal + Lampiran + 33 Buku + 6 Internet

ABSTRAK
 Media sosial  memiliki hal positif bagi kalangan remaja,  Namun pengguna 
dapat melakukan kegiatan promosi produk dan jasa. Dalam sehari remaja dapat 
menghabiskan waktu berjam-jam untuk menggunakan media sosial. hal ini juga dapat 
membawa potensi negatif  bagi remaja, sebab remaja masih belum mampu menguasai 
dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun psikisnya sehingga hal ini akan 
menimbulkan kejahatan dunia maya, yang dikenal dengan nama cyber crime dan salah 
satunya adalah cyberbullying. Penelitian ini bertujun untuk mengetahui bagaimana 
solusi remaja.
 Teori Stimulus Organisme Response (S-O-R) menjelaskan efek merupakan 
reaksi khusus terhadap stimulus khusus sehingga seorang dapat menghamparkan 
dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Stimulus (S)= 
Rangsangan = Dorongan Organisme (O)= Manusia = Komunikan Response (R) = respon 
= Reaksi = Tanggapan = Jawaban = Pengaruh = Dampak = Akibat. Untuk mengetahui 
dorongan terhadap tanggapan yang dibutuhkan peneliti.
 Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan adalah peelitian survey pada mahasiswa 
dan mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta Barat 
Angkatan 2014. Dimana peneliti mengumpulkan data secara premier yaitu menyebarkan 
kuesioner kepada responden sebanyak 80 dengan menggunakan teknik Total Sampling.
 Berdasrkan hasil dari penelitian menunjukan bahwa perilaku cyberbullying 
tentang perselisihan sebanyak 44 orang atau 55% setuju terhadap adanya perilaku 
cyberbullying, lalu tentang hoax sebanyak 28 orang atau 35% setuju adanya perilaku 
cyberbullying, kemudian tentang meniru sebanyak 21 orang atau 26,2% setuju adanya 
perilaku cyberbullying.

Kata Kunci : Konsultan PR, Sosialisasi, Kesadaran Masyarakat
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Tgl. Efektif
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Nama Mahasiswa :

NIM  :

Bidang Studi  :

Tahun Akademik :

No       NAMA PENGUJI USULAN                                        HASIL      BAB           TTD
    PERBAIKAN                      PERBAIKAN            HALAMAN   PERSETUJUAN
       PERBAIKAN

Diperiksa dan disetujui

Ketua Bidang Studi
Tanggal :
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Fakultas Ilmu Komunikasi 
Universitas Mercu Buana

LEMBAR PERNYATAAN MAHASISWA
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : ______________________________________________________________________
NIM   : ______________________________________________________________________
Konsentrasi : _________________________________________________________________
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir dengan judul : __________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____Adalah murni hasil karya yang telah saya buat untuk melengkapi salah satu persyaratan 
menjadi Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. 
Skripsi tersebut bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari skripsi atau penelitian yang sudah 
ada, baik yang dipublikasikan maupun tidak, kecuali ada beberapa bagian kutipan yang sumber 
informasinya telah saya cantumkan sebagaimana mestinya. 
Bila terbukti saya melakukan tindakan plagiarism, maka saya bersedia menerima sanksi yaitu 
pembatalan kelulusan saya sebagai sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana dan 
melakukan kembali semua proses penyusunan skripsi dari awal. 

Jakarta, ___________________________
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 6.000

(______________________)
Nama dan Tandatangan

Mengetahui
                  

             Pembimbing I                      Pembimbing II (Jika ada)

(___________________________)                 (_______________________________) 
          Nama dan Tandatangan              Nama dan Tandatangan

Ketua Bidang  Studi

(___________________________)
Nama dan Tandatangan
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Contoh Format dalam Versi Bahasa Inggris
 

THE ROLES OF INDONESIAN EXCHANGE STUDENTS IN REPRESENTING
 THE IMAGE OF INDONESIAN PEOPLE DURING THE EXCHANGE PROGRAM 

2016/2017 AT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

A Thesis Submitted in Partial Fullfillment of the Reqiurements for the 
Bachelor Degree of Communications Science

TIKA PURWANTI
44214010098

PUBLIC RELATIONS  PROGRAM 
FACULTY OF COMMUNICATION SCIENCE

MERCU BUANA UNIVERSITY
JAKARTA 2018
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  Faculty of Communication
  Mercu Buana University

THESIS APPROVAL SHEET

Name                       : Tika Purwanti

Student ID               :  44214010098

Faculty                     : Communication Science

Study Program       : Public Relations 

Title   : The Roles Of Indonesian Exchange Students In Representing
     The Image Of Indonesian People During The Exchange 
    Program  2016/2017 At Universiti Sains Malaysia

This thesis has been read, checked, and appoved by,

Jakarta, January 27, 2018

   Supervisor
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  Communication Faculty
  Mercu Buana Universty

THESIS ASSEMBLY APPROVAL SHEET

Name                     : Tika Purwanti
Student ID             : 44214010098
Faculty                    : Ilmu Komunikasi
Study Program      : Public Relations 
Title                        : The Roles Of Indonesian Exchange Students In Representing
    The Image Of Indonesian People During The Exchange 
   Program  2016/2017 At Universiti Sains Malaysia
Biography              : 11 pages; 3 internet articles; 9 Books (2003-2012).

ABSTRACT
                Culture becomes part of communication, and on its turn communication 
also determine, guard, develop, or bequething the culture. The communication 
happened between people with different cultural background or we call intercultural 
communication, could be one of the way to learn new culture and so introduce our 
culture to our communication partner. Behavior as well as communication, also one of 
the most noticed by someone or a gorup of people from different cultural background 
in viewing our culture. Through the communication style and behavior, we depict the 
image of our people in front of someone or a group of people from other countries. 
Not exception for the Indonesian students who were experiencing students exchange 
program at University Sains Malaysia.
 This study is intended to describe how is the roles of Indonesian students in 
representing the image of Indonesian people that using intercultural communication 
theory, and by using in-depth interview with some of International students from 
different countries to collect information about the image of Indonesian people 
through the way of Indonesian students communicate and behave.
 The result of this research indicate that Indonesian exchange students have 
a big impact in representing Indonesian people by create new image of Indonesian 
people to the International student, especially for them who had never been to 
Indonesia and never met Indonesian people before.

Keyword: Intercultural Communication, role, image,exchange program
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Panduan Penulisan Artikel dari Skripsi 
Untuk e-jurnal

1. Sistematika Penulisan :

Judul                        : .......................................................................
Oleh                         : .......................................................................
NIM                         : .......................................................................
Bidang Studi           : .......................................................................
                                           Fakultas Ilmu Komunikasi
                                           Universitas Mercu Buana-Jakarta

A. Abstrak; ditulis dalam bahasa inggris, yang memuat apa yang diteliti, masalah 
dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan temuan penelitian, lebih kurang 
200 – 400 kata, dan diakhir dicantumkan key words (kata kunci 3-7 kata).

B. Pendahuluan; berisi latar belakang, permasalahan, tujuan-kegunaan 
penelitian, tinjauan pustaka, dan hipotesis (jika ada)

C. Metode Penelitian; menguraikan dengan singkat unsur-unsur penelitian 
(sifat penelitian, metode penelitian, populasi/sampel dan teknik sampling 
yang digunakan, operasionalisasi konsep, teknik pengumpulan data, analisis 
data yang digunakan) atau (latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, 
kegunaan, pustaka, sifat penelitian, metode, fokus penelitian, tehnik 
pengumpulan data, analisis data, hasil penelitian dan pembahasan), dalam 
bentuk narasi.

D.          Hasil Penelitian dan Pembahasan.

E.           Simpulan dan saran.  
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2.  Ketentuan Teknis Penulisan
A. Kertas ukuran A4, Margin atas-kiri 4-4, kanan-bawah 

3-3, diketik 1 spasi, jenis huruf times new roman/verdana, 
ukuran 12 pitch, istilah asing dicetak miring.

B. Jurnal dibuat 8-12 halaman (belum termasuk daftar 
pustaka).

C. Kutipan menggunakan sistem foot note.
D. Setiap kutipan disebutkan sumber pustakanya, baik dari 

buku, jurnal, atau web.
E. Penulisan daftar pistaka mengikuti pustaka yang 

tercantum pada pustaka yang dikutip pada jurnal (tidak 
memindahkan daftar pustaka skripsi pada jurnal).

F. Dibuat dalam format word dan pdf, kedua file di-burning 
pada CDRW serta diberi label orange yang berisi : judul, 
tuliskan (e-jurnal), Nama dan NIM, Bidang Studi, Fakultas, 
Universitas dan Bulan-Tahun.

G. Halaman pertama tidak diberi nomor halaman, halaman 
berikutnya dicantumkan di kanan atas.

H. Hanya yang nilai akhir skripsi B keatas yang di publish di 
web e-jurnal Fikom UMB, tetapi semua tetap membuat 
penulisan artikel dari skripsi untuk menambah pengalaman 
mahasiswa.

I. Fakultas/Program Studi memiliki hak mengedit artikel 
tanpa mengurangi/merubah makna.

J. Fakultas/program Studi memiliki hak mempublikasi 
artikel di jurnal dengan mencantumkan nama dosen 
pembimbing dan mahasiswa bimbingan.
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