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• Pedoman pelaksanaan PPL telah diterbitkan. Mahasiswa nantinya dapat
mengakses melalui laman resmi prodi di ikom.upi.edu

Catatan penting terkait pedoman PPL
• Seluruh mahasiswa yang ingin melakukan magang sebagai pelaksanaan PPL 

WAJIB mendapat surat pengantar dari Program Studi Ilmu Komunikasi (atau
dapat juga berbentuk surat pengantar dari Wakil Dekan terkait)

• Pilihan tempat magang diserahkan kepada mahasiswa, akan tetapi wajib
mengimplementasikan materi Ilmu Komunikasi yang didapat.

• Masa pelaksanaan PPL ditetapkan sekurang-kurangnya 40 hari kerja atau
menyesuaikan dengan kondisi persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan
atau lembaga.

• Bagi mahasiswa yang memiliki kemungkinan selesai magang setelah masa  
sidang PPL, maka diharuskan untuk membuat laporan lebih awal.
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Catatan penting terkait pedoman PPL
• Prakiraan sidang PPL akan dilaksanakan pada bulan April-Mei 2021
• Prakiraan monitoring PPL akan dilaksanakan pada bulan Februari-April 2021
• Mohon amat perhatikan pedoman penyusunan laporan PPL berkaitan dengan

teknik penulisan dan  hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hal-hal yang perlu
dicantumkan dalam laporan PPL

• Mengingat mendesaknya pembuatan SK Dosen Pembimbing PPL, mohon
mahasiswa praktikan agar melaporkan surat bukti penerimaan magang kepada
Pak Gumilar. Data terakhir : 30 orang melaporkan.

• Teknis sidang PPL akan kemungkinan dilakukan secara daring dan diumumkan
kemudian.
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Catatan penting:
• Saat ini terdata lebih dari 70 orang telah dimuat dalam SK Pembimbing Skripsi.
• Dimohon kepada mahasiswa yang belum mengumpulkan revisi pada tautan yang 

disediakan untuk menghubungi staf Program Studi.
• Bilamana terdapat kesalahan dalam SK mohon segera melapor ke Program Studi
• Mohon untuk memperhatikan tata cara bimbingan skripsi, tetap lakukan

bimbingan sesuai dengan arahan dari pembimbing satu dan pembimbing dua.
• Batas sidang tepat waktu untuk mahasiswa Angkatan 2017 adalah pada Agustus

2021, mohon perhatikan kembali dan sesuaikan linimasa pengerjaan skripsi Anda.
• Segera lakukan koordinasi dengan Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua

Program Studi bilamana terdapat kendala berat terkait bimbingan skripsi.
• Semoga kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan akan menyertai bimbingan

skripsi Anda. Sampai berjumpa pada Ujian Sidang Sarjana Ilmu Komunikasi!
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