
NOTULENSI KEGIATAN REVIEW IPEPA (DK dan LEK) PRODI ILMU KOMUNIKASI 

No URAIAN 

1 Hari                   : Selasa, 28/September/2021 

 Nara Sumber   : Dr. Funny E Mustika (Kepala SPM Unpad) 

 Yang hadir       : 17 orang, yaitu; 1) Dadang RH/Dekan Fikom, 2) Prof AtwarB/Wakil 
Dekan 1, 3) Manager Pembelajaran, 4)Kokom K/Upm, 5) Kaprodi Ilkom/Dr. Nindi 
Aristi, 6) Efi Fadilah, 7) Rachmaniar, 8) Dhita, 9) Puji, 10) Ikhsan, 11) Shava, 12) 
Wenny W, 13) Juli/tim SPM, 14) Iis/tim SPM, 15) Achmad Buchori/Asesor internal, 
16) Saepudin Z/Sekprodi Ilkom 
 

2 Catatatan-catatan Asesor ; 
 

A. Poin pertanyaan/butir kunci penentu meliputi aspek : (1) DTPS =25 orang, 
10  Doktor, 15 Magister, 2 Guru besar, 6 Lektor Kepala, 8 Lektor, 8 Asisten 
Ahli, 1 tenaga pengajar; (2) waktu tunggu lulusan;  (3) studi penelusuran, 
kesesuaian bidang kerja.  
Ketiga aspek butir penentu tersebut dalam kategori melampaui, artinya 
Prodi S1 Ilmu Komunikasi bisa atau lolos untuk menyelesaikan ke penulisan 
LEDnya. 

 
B. Hasil Review dari matriks penelitian, meliputi tentang 

(1) Ringkasan : seluruh data harus terkait dengan masing-masing kriteria 
(kriteria 1,2,3,4,5,6,7,8, dan 9) 

(2) Temuan pada kriteria 1  (VMST): masih terdapat data yang normatif, 
misalnya pada perumusan Renstra Fakultas pelibatan stakeholder 
seharusnya langsung menuliskan nama-nama pihak/orangnya, 
lembaganya dsb. Penulisan IKK fakultas harus turunan dari IKK Unpad 
sampai menuliskan ke IKUnya Prodi dan ada bukti Buku Tupoksi 
Fakultas, serta terdapat dokumen mutu, melaksanakan AMI. Hasil 
penilaian : baik 
- Temuan pada kriteria 2  (Tata Kelola, Pamong): Prodi S1 Ilkom 

sudah bekerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan PkM 
dan menuliskan kebermanfaatan dari manfaat dari masing-masing 
bentuk. Hasil penilaian sudah baik.  

- Temuan pada kriteria 3  (Mahasiswa); menunjukkan sistem 
rekrutmen, hasil survei sudah dianalisis, dibuat dalam bentuk 
grafik, dan hasil telusurnya pada aspek pembimbingan TA= aman, 
hanya pada rasio dosen – mahasiswa (1:23) artinya belum ideal, 
dan prodi masih leluasa untuk menambah porsi mahasiswa. 
Indikator kinerja tambahan, dosennya sudah melebihi SN-Dikti. 

- Temua pada kriteria 4  (SDM): terdapat pelampauan standar SDM, 
yaitu; dari 25 orang dosen meliputi : 10 orang Doktor, 15 Magister. 
Dengan jafung,  2 Guru besar, 6 Lek Kep, 8 lektor, 8 aisten ahli, dan 
1 orang tenaga pengajar. Kinerja dosen; jumlah penelitian (baik), 
publikasinya baik (ada jurnal internalional bereputasi), akan tetapi  
jumlah PkM masih kurang, karenya prodi harus menargetkan PkM 



jumlah PkM dan trendnya harus naik serta keikutsertaan pad Pkm 
skema multinasional/bereputasi. Pada profil tendik belum ada 
teknisi/laboran yang bersertifikat kompetensi atau sertifikat 
profesi. 

- Temuan pada kriteria 5 (Keuangan); pada dana operasional 
pendidikan (DOP) masih di bawah standar sekitar 6jt an. Dana 
Penelitian sudah melampaui standar (53jt an), tetapi dana PkM 
masih kurang (4jt an) sementara standar minimal SN Dikti mulai 
5jt/dosen. 

- Temuan pada kriteria 6 (Pendidikan); (1) struktur kurikulum masih  
harus ditinjau kembali, karena masih ada DTPS yang mengampu 
mata kuliah fakultas, dan mata kuliah di semester 5 ada yang  masih 
3 (3-0), (2) saat merumuskan CPL harus tersurat nama-nama mitra, 
pakar, dan asosiasi profesi yang diundang, (3) dalam KKNI, rumusan 
CPL harus meliputi tata nilai dan tanggung jawab kerja. Oleh karena 
itu Prodi S1 Ilmu Komunikasi harus mempunyai tata niai yang khas 
yang ditunjukkan pada aspek sikap (di semester bawah) dan 
tanggung jawab kerja ditunjukkan dalam aspek kertampilan umum 
dan khusus, (4) Peninjuan CPL harus dilakukan secara terbuka, dan 
hasil analisisnya di simpan atau disosialisasikan  di laman prodi 
(termasuk RPS), (5) Tk kepuasan mahasiswa terhadap aspek 
responsivenesss, reliability, tangible, serta assurance hasilnya 3,3. 
Jadi masih perlu ada peningkatan, (6) Suasana akademik yang 
secara rutin/bulan belum dilakukan. (7) Perlu ditinjau ulang mata 
kuliah yang benar-benar terintegrasikan ke penelitian dan PkM. 

- Temuan pada kriteria 7 (Penelitian); jumlah penelitian sudah 
banyak/memadai ,  bahkan ada 2 penelitian yang didanai dari 
lembaga luar negeri, tetapi penghitungan penelitian yang 
melibatkan mahasiswa masih salah (catatan : penghitungan itu 
berdasarkan judul penelitian bukan nama mahasiswa).  

- Temuan kriteria 7 (PkM); jumlah PkM DTPS masih kurang, karena 
belum ada PkM yang didanai oleh lembaga luar negeri. 

- Temuan pada kriteria 9 (Prestasi); 1) IPK lulusan, prestasi akademik 
dan non akademik, masa studi  nilainya sudah baik, 2) Data pada 
tabel kohort keberhasilan studi, dan kesesuaian bidang kerja juga 
sudah baik, 3) Aspek kepuasan pengguna, publikasi mahsiswa 
nilainya masih bisa diupayakan untuk ditinjau ulang. 

(3) Kesimpulan : nilai antar butir sudah sinkron, tetapi harus ditinjau 
kembali pada unsur-unsur SWOTnya. 
  

3 SIMPULAN; 
Hasil review (DK dan LEK)kesatu ini prodi S1 Ilmu Komunikasi menghasilkan nilai 
352 (B atau Baik) 

4 SARAN- SARAN : 
A. Umum; untuk mendapatkan nilai maksimal dari  LEK , maka LEK harus 

menjelaskan mulai dari menjelaskan kebijakan atau aturan2 yang 
mendasarinya, pelaksanaannya, evaluasinya serta analisisnya, bentuk 



 



tindak lanjutnya yang terdokumentasikan dengan baik, dan disosialisasikan 
atau disimpan di laman prodi. Setiap kegiatan/program ada dilengkapi 
dengan SOP. 

B. Khusus; terkait pada no butir pertanyaan nomor 2, 4, 7, 8,11, 16, 21, 25, 
26, 27, 32, 33, 38, 40, 55 secara data harus ditinjau atau digali kembali baik 
data di pusat atau di fakultas 

 

Bandung, 29 September 2021 

Tertanda,  

 

(Kokom Komariah) 

Nip. 196605291994032001 

 

 

 

 

 

  


