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KATA PENGANTAR 

 
 
 

Program Studi Ilmu Komunikasi merupakan salah satu Program Studi yang 
bernaung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo 
Madura. Ijin penyelenggaraan berdasar SK Dikti No. 2002/D/T/2005, tanggal 24 Juni 
2005. Dalam perkembangannya Program Studi memerlukan instrumen dalam 
perencanaan strategi pengembangan.  

 
Sebagai program studi baru, Program Studi Ilmu Komunikasi dituntut untuk 

berpacu mengejar ketertinggalan dari program studi lain yang telah ada. Program 
Studi Ilmu Komunikasi berusaha menciptakan ciri pembeda dari program studi yang 
telah ada, sehingga dapat menarik minat dari calon mahasiswa. Salah satu upaya 
yang dilakukan secara terus menerus adalah dengan menyusun rencana strategis 
pengembangan program studi untuk menjawab tantangan yang ada. Upaya ini 
diwujudkan dengan penyusunan laporan evaluasi diri untuk memahami kekuatan, 
kelemahan, peluang dan tantangan yang ada. Pemahaman seluruh komponen ini 
sangatlah penting sehingga diperoleh strategi yang paling tepat. 

 
Dengan adanya program evaluasi diri diharapkan program studi dapat 

melihat keunggulan dan kelemahan dari program studi, sehingga dapat dijadikan 
sebagai bahan acuan untuk proses perbaikan pada masa yang akan datang. Dalam 
laporan evaluasi diri akan diuraikan mulai dari visi, misi dan tujuan Program Studi 
Ilmu Komunikasi sampai dengan komponen input, output dan proses serta analisis 
SWOT untuk setiap komponen. Langkah strategis untuk mencapai visi, misi dan 
tujuan tersebut, dalam operasionalnya akan dijabarkan dalam bentuk kurikulum, 
ketenagaan, fasilitas, input, output serta proses dan evaluasi. 

 
Laporan evaluasi diri ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelola 

perguruan tinggi, dosen, mahasiswa dan masyarakat sebagai pijakan dalam rangka 
mengembangkan Program Studi Ilmu Komunikasi menjadi lebih baik. Terima kasih 
yang sebesar-besarnya disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berperan 
serta dalam penyusunan laporan evaluasi diri ini. 
 

 
 
 

Bangkalan,  20 Desember 2015 
 

Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri 
PS Ilmu Komunikasi FISIB UTM 

 
Ketua, 

 
 
 
 

Surokim, S.Sos., M.Si 
197406222008011007 
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RANGKUMAN EKSEKUTIF 

 

Visi Program Studi Ilmu Komunikasi adalah  “menjadi Program studi yang 

memiliki daya saing dalam pengembangan keilmuan dan keterampilan di 

bidang komunikasi menuju potensi kreatif, inovatif, eksis dengan bertumpu 

pada nilai budaya dan kearifan lokal di tingkat regional pada tahun 2018”. 

Penetapan visi ini juga mempertimbangkan masukan dari seluruh stakeholder yang 

terkait. Visi Program Studi Ilmu Komunikasi juga mempertimbangkan kondisi saat ini 

namun tetap berorientasi pada masa depan. Visi tersebut juga mempunyai batasan 

waktu pencapaian, yaitu pada tahun 2018. Batasan waktu ditetapkan dengan 

mempertimbangkan kondisi saat ini, dimana 93% dosen Program Studi Ilmu 

Komunikasi masih berkualifikasi S-2. Diharapkan pada tahun 2018 nanti dosen 

Program Studi Ilmu Komunikasi 40% telah berkualifikasi S-3 sehingga diharapkan 

dapat mencapai standar nasional. 

Sejak tahun 2011, Program Studi Ilmu Komunikasi membentuk lembaga 

yang bersifat fungsional, yaitu PUSKAKOM (Pusat Studi Kajian Komunikasi)  

dengan mandat menjalin kerjasama bidang penelitian. Sedangkan untuk menjalin 

kerjasama dalam bidang pengabdian masyarakat serta pengembangan budaya 

kewirausahaan difasilitasi oleh CDEC (Carier Development and Entrepeunership 

Centre). 

Jumlah mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi mengalami peningkatan 

setiap tahunnya. Pada TA 2010/2011 jumlah mahasiswa sebanyak 104 orang, 

jumlah ini melonjak tajam pada TA 2014/2015 menjadi 123 orang. Lonjakan jumlah 

mahasiswa ini disebabkan oleh peningkatan jumlah pagu dan diiringi oleh 

peningkatan jumlah mahasiswa baru yang diterima. Peningkatan jumlah mahasiswa 

ini mencerminkan semakin dikenal dan dipercayanya Program Studi Ilmu 

Komuniakasi oleh masyarakat luas. Rasio persaingan masuk juga semakin tinggi. 

Sejak TA 2010/2011 sampai dengan TA 2013/2014 rasio keketatan 1:3, sedangkan 

mulai TA  2014/2015 naik menjadi 1: 12. Naiknya rasio persaingan ini menyebabkan 

Program Studi Ilmu Komunikasi dapat melakukan seleksi untuk mendapatkan input 

mahasiswa yang memiliki kualitas baik. 

Nilai rerata lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi selama lima tahun 

terakhir selalu di atas angka 3,00. Beradasarkan rerata IPK tersebut, lulusan telah 

bisa bersaing di dunia kerja karena pada umumnya persyaratan IPK minimal 2.75. 

Namun demikian, IPK lulusan masih harus terus ditingkatkan karena beberapa 

instansi menetapkan IPK minimal pelamar kerja sebesar 3,00. 
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Lama studi mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi mengalami tren 

penurunan dari tahun ke tahun. Namun demikian, lama studi masih di atas jumlah 

tahun yang direncanakan (4 tahun). Pada TA 2012/2013, rerata lama studi 

mahasiswa mencapai 4,31 tahun atau setara dengan 4 tahun 4 bulan. Besarnya 

rerata lama studi karena masih terdapat mahasiswa yang menyelesaikan studinya 

lebih dari 5 tahun. Lamanya studi ini dipengaruhi oleh lama pengerjaan skripsi. 

Kemampuan mahasiswa dalam menemukan ide penelitian dan kemampuan menulis 

laporan penelitian masih rendah. 

Sebagian besar dosen Program Studi Ilmu Komunikasi (90%) berpendidikan 

S-2 dan berusia relatif muda yaitu sebanyak 53% berada pada rentang usia 31-40 

tahun. Kondisi ini berarti terdapat peluang besar bagi dosen Program Studi Ilmu 

Komunikasi untuk bisa melanjutkan studi ke S-3. Banyaknya dosen yang berusia 

muda mempunyai potensi pada peningkatan produktifitas dan keberlanjutan dosen 

di Program Studi Ilmu Komunikasi.  

Kurikulum Program Studi Ilmu Komunikasi juga dikembangkan berdasarkan 

tuntutan dan kebutuhan stakeholders yang ada. Penyusunan kurikulum dengan 

mempertimbangkan masukan dari konsorsium penyelenggara pendidikan Ilmu 

Komunikasi di Indonesia, yaitu Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi 

(ASPIKOM)., Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi (ISKI), lulusan, pengguna lulusan, 

dosen, tenaga kependidikan dan tenaga ahli dari luar UTM. Selain itu Program Studi 

Ilmu Komunikasi melakukan benchmarking pada beberapa perguruan tinggi lain 

yang telah mapan seperti Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada dan 

Universitas Sebelas Maret. Benchmarking dilakukan melalui kegiatan studi banding 

maupun penelusuran dokumen secara online di laman ketiga institusi tersebut. 

Total dana penelitian yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Komunikasi 

dalam tiga tahun terakhir sebesar 740,5 juta rupiah. Namun demikian dana 

penelitian setiap tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013, Program Studi Ilmu 

Komunikasi mengelola dana penelitian sebesar 343 juta rupiah. Pada tahun 2014 

mengalami penurunan yang menjadi hanya 171 juta rupiah. Jumlah ini meningkat 

kembali pada tahun 2015 menjadi 226,5 juta rupiah. Jika kita lihat perkembangan 

dana penelitian dari tahun ke tahun mengalami trend yang stagnan. Perkembangan 

dana penelitian yang cenderung stagnan ini disebabkan oleh ketergantungan 

Program Studi Ilmu Komunikasi terhadap dana penelitian dari Kemdiknas. 

 Publikasi dosen Program Studi Ilmu Komunikasi masih rendah. Selama 3 

tahun terakhir, publikasi di jurnal internasional baru 2 artikel. Publikasi di jurnal 

nasional terakreditasi sebanyak 5 judul. Peningkatan jumlah publikasi dilakukan 

dengan memberi kepastian pendanaan untuk mengikuti seminar bagi dosen yang 
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menjadi pemakalah. Selain itu sejak tahun anggaran 2013, Program Studi Ilmu 

Komunikasi memberikan insentif bagi dosen yang berhasil mempublikasikan hasil 

penelitian/pemikirannya. Peningkatan kemampuan dosen dalam menyajikan 

makalah dilakukan melalui kegiatan seminar internal rutin yang wajib diikuti oleh 

seluruh dosen FISIB. 

Program Studi Ilmu Komunikasi telah menjalin kerjasama dengan berbagai 

instansi yang sangat bermanfaat bagi pengembangan program studi. Kerjasama ini 

diwujudkan dengan MoU baik pada tingkat universitas dan fakultas maupun 

program studi. Kerjasama tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. 

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Program Studi Ilmu Komunikasi 

masih mempunyai beberapa kelemahan, namun mempunyai peluang yang sangat 

besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Ubah Strategi, artinya 

organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Sebab, strategi yang 

lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus 

memperbaiki kinerja organisasi. Di sini, fokus strategi adalah meminimalkan 

kelemahan internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik.  

Pengertian lain dari posisi tersebut adalah bahwa Program Studi Ilmu Komunikasi 

memiliki kondisi yang baik untuk meminimalkan kelemahan internalnya guna: (1) 

memanfaatkan peluang eksternal, (2) memaksimalkan kekuatan, (3) menghindari 

ancaman eksternal.  
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SUSUNAN TIM DAN DESKRIPSI TUGASNYA 

 

Proses penyusunan evaluasi diri Program Studi Ilmu Komunikasi dilakukan 

dengan melibatkan civitas akademika yang diawali dengan penyusunan tim kerja 

dengan deskripsi tugasnya. Proses kerja dimulai dengan pengumpulan data, 

verifikasi data, analisis data dengan penarikan akar permasalahan serta 

menentukan cara mengatasi permasalahan. Sumber data dan informasi yang 

digunakan berasal dari berbagai pihak terkait, seperti universitas, fakultas, 

Perpustakaan, LPPM dan unit lain di lingkungan UTM. Satuan tugas penyusunan 

evaluasi diri, diperkuat oleh Surat Keputusan Dekan FISIB No. 

03.a/UN46.1.13/SK/2013 adapun deskripsi tugas dari masing-masing tim penyusun 

dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini : 

 
Tabel 1. 

Deskripsi Tugas Tim Penyusun Evaluasi Diri Program Studi Ilmu Komunikasi 
 

No Deskripsi Tugas Personal 

1 
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, dan 
Strategi Pencapaian. 

Surokim, S.Sos., M.Si 

2 
Tata Pamong, kepemimpinan, sistem 
pengelolaan, penjaminan mutu dan 
sistem informasi. 

Imam Sofyan, S.Sos., M.Si 

3 Mahasiswa dan Lulusan Teguh Hidayatul R, S.I.Kom., M.A 

4 Sumber Daya Manusia Netty D K, S.Sos., M.Med.Kom 

5 
Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana 
Akademik 

Dr. Yuliana Rakhmawati, M.Si 

6 Pembiayaan, Sarana dan Prasarana Dewi Quraysin, S.Ag., M.Si 

7 
Penelitian, Pelayanan/Pengabdian 
Kepada Masyarakat dan Kerja sama 

Ahmad Fauzi, A.Md 

8 Pengetikan dan Pendokumentasian Syamsul Gunawan, A.Md 
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I.  DESKRIPSI SWOT SETIAP KOMPONEN 

 

A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian 

 Sebagai salah satu program studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya 

(FISIB)-Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Program Studi Ilmu Komunikasi 

mempunyai tanggung jawab untuk menerjemahkan dan menyelaraskan visi 

lembaga. Keselarasan tersebut merupakan langkah kunci dalam menjamin 

tercapainya visi yang diidamkan bersama. Sejalan dengan visi universitas dan 

fakultas, Program Studi Ilmu Komunikasi menetapkan visi sebagaimana berikut : 

“Menjadi Program studi yang memiliki daya saing dalam 

pengembangan keilmuan dan keterampilan di bidang komunikasi 

menuju potensi kreatif, inovatif, eksis dengan bertumpu pada nilai 

budaya dan kearifan lokal di tingkat regional pada tahun 2018“ 

 

 Penetapan visi ini juga mempertimbangkan masukan dari seluruh 

stakeholder yang terkait, meliputi konsorsium penyelenggara pendidikan Ilmu 

Komunikasi di Indonesia, yaitu Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi 

Indonesia (ASPIKOM), organisasi profesi di bidang hubungan masyarakat 

(PERHUMAS.), pengguna lulusan, alumni, dosen, tenaga kependidikan dan juga 

mahasiswa.  

Visi Program Studi Ilmu Komunikasi juga mempertimbangkan kondisi saat ini 

namun tetap berorientasi pada masa depan. Visi tersebut juga mempunyai batasan 

waktu pencapaian, yaitu pada tahun 2018. Batasan waktu ditetapkan dengan 

mempertimbangkan kondisi saat ini, di mana baru 6% dosen Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang sudah berkualifikasi S-3. Diharapkan pada tahun 2018 nanti 

dosen Program Studi Ilmu Komunikasi telah berkualifikasi S-3 sebanyak 40% 

sehingga diharapkan dapat mencapai standar nasional. 

Dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan juga dinyatakan secara 

eksplisit pada visi. Program Studi Ilmu Komunikasi mempunyai komitmen dalam 

mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui upaya 

pengembangan Ilmu Komunikasi yang menggali potensi kreatif dan inovatif serta 

berwawasan lingkungan. Selain itu, unggul yang tercantum dalam visi UTM, 

diterjemahkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi bukan hanya dalam bidang 

akademik melainkan juga dengan memberikan muatan moralitas dalam kegiatan tri 

dharma perguruan tinggi. Nilai moralitas yang dikembangkan meliputi: integritas, 

respek kepada sesama, antusiasme, keyakinan dan kepercayaan diri. Ilmu 
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Komunikasi yang dibangun harus senantiasa menyelaraskan dengan konsep etika 

komunikasi dan memperhatikan aspek lingkungan dan kearifan lokal. 

Visi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, diterjemahkan 

dalam 4 misi, yaitu : 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan pola 

pikir, wawasan dan keterampilan mahasiswa di bidang komunikasi secara 

kreatif dan inovatif berbasis potensi lokal. 

2. Meningkatkan penelitian di kalangan dosen, mahasiswa terkait permasalahan 

dan pencarian solusi bidang komunikasi dalam masyarakat 

3. Menyelenggarakan pengabdian dalam bentuk pelatihan teknis dibidang 

komunikasi dan industri kreatif.  

4. Meningkatkan kerja sama untuk penguatan institusi dan peningkatan kualitas 

lulusan. 

Adapun tujuan Program Studi Ilmu Komunikasi adalah sebagai berikut : 

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan keterampilan dibidang 

komunikasi yang kreatif dan inovatif. 

2. Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi di 

bidang komunikasi melalui kegiatan pengkajian, penelitian dan publikasi. 

3. Memberdayakan potensi masyarakat melalui program layanan dan produksi 

industri kreatif di bidang komunikasi. 

4. Mensinergikan potensi program studi, alumni, lembaga publik, dan industri di 

bidang komunikasi. 

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka sasaran penyelenggaraan Program 

Studi Ilmu Komunikasi adalah mencapai target sebagai berikut : 

1. Pemantapan tata kelola struktur akademik dan inovasi kurikulum 

2. Peningkatan bidang penelitian 

3. Peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

4. Peningkatan sumber daya manusia 

5. Peningkatan sarana dan prasarana 

6. Peningkatan Nuansa Akademik 

7. Peningkatan dan pengembangan kerjasama  

Strategi yang dilaksanakan dan diupayakan oleh Program Studi Ilmu 

Komunikasi untuk mencapai sasaran tersebut adalah : 

1. Pemantapan kualitas tata kelola struktur akademik dan inovasi kurikulum 

a. Percepatan masa studi 

b. Peningkatan nilai IPK lulusan 
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c. Pengembangan dan Penyempurnaan Kurikulum yang adaptif dan kritis 

berbasis KKNI. 

d. Perbaikan Rencana Pembelajaran (silabus, SAP, GBPP), serta bahan ajar. 

e. Penyempurnaan pedoman akademik. 

f. Peningkatan kualitas dan kuantitas kuliah tamu dengan pemateri dari para 

ahli atau praktisi. 

2. Pengembangan Bidang Penelitian 

a. Peningkatan kompetensi mahasiswa dan dosen dalam penulisan artikel 

ilmiah. 

b. Peningkatan kompetensi penulisan proposal dosen yang dibiayai. 

c. Peningkatan jumlah artikel mahasiswa dan dosen yang disajikan dalam forum 

ilmiah. 

d. Peningkatan jumlah artikel mahasiswa dan dosen dalam jurnal ilmiah berkala 

nasional (ISSN) yang tidak terakreditasi. 

e. Peningkatan jumlah artikel mahasiswa dan dosen dalam Jurnal nasional yang 

terakreditasi. 

f. Peningkatan jumlah artikel mahasiswa dalam Jurnal nasional. 

g. Peningkatan jumlah artikel mahasiswa dalam jurnal berkala nasional. 

h. Peningkatan jumlah artikel dosen disajikan dalam seminar internasional 

i. Peningkatan jumlah artikel dosen dalam jurnal internasional terindeks. 

3. Pengembangan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat  

a. Peningkatan kerja sama dengan instansi dalam negeri. 

b. Peningkatan kerja sama dengan instansi luar negeri. 

c. Peningkatan dana pengabdian dosen yang dibiayai dalam satu tahun. 

4. Pengembangan Bidang Sumber Daya Manusia 

a. Pengembangan kompetensi dosen dalam bentuk pelatihan, workshop, short 

course, forum diskusi,  seminar. 

b. Meningkatkan keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah nasional. 

c.  Meningkatkan keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah internasional. 

d. Peningkatan jumlah dosen yang mempunyai kepangkatan Lektor dan Lektor 

Kepala. 

e. Peningkatan nilai TOEFL lulusan. 

f. Peningkatan jenjang pendidikan dosen derajat doktoral (s3). 

5. Pengembangan Bidang Sarana dan Prasarana 

a. Peningkatan jumlah teks book terkait ilmu komunikasi. 

b. Peningkatan jumlah jurnal nasional langgan. 

c. Peningkatan jumlah jurnal internasional langgan. 
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d. Peningkatan fasilitas jaringan internet (kecepatan). 

e. Peningkatan jumlah titik akses jaringan internet. 

f. Peningkatan pemanfaatan e-learning oleh dosen dalam pembelajaran. 

g. Peningkatan ruang kuliah yang nyaman dengan fasilitasi LCD, CPU dan AC. 

h. Peningkatan kualitas pembelajaran dengan laboratorium. 

6. Peningkatan Nuansa Akademik 

a. Peningkatan kegiatan ilmiah (kuliah tamu, seminar, workshop, pelatihan, dll) 

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan ilmiah secara lokal dan nasional  

c. Peningkatan jumlah mahasiswa mengikuti kegiatan ilmiah bidang Ilmu 

Komunikasi. 

d. Peningkatan artikel ilmiah mahasiswa dalam jurnal ilmiah berkala nasional 

(ISSN) terakreditasi. 

e. Peningkatan pelayanan administrasi. 

f. Peningkatan layanan akses internet (wi-fi). 

g. Peningkatan layanan ruang baca (jumlah dan judul referensi) 

7. Peningkatan dan Pengembangan kerjasama 

a. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder 

b. Peningkatan kerjasama dengan lembaga luar negeri 

c. Peningkatan jejaring beasiswa pendidikan dan penelitian bagi mahasiswa 

d. Pengoptimalan kegiatan Jaringan Alumni 

 

Tabel 1.  
Sasaran dan indikator kinerja 

 

No Sasaran 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Pemantapan tata kelola struktur akademik dan kurikulum  

a. Percepatan  masa studi (kelulusan) 

(dlm smt) 
8 8 7 7 7 

b. Peningkatan nilai IPK lulusan 3,15 3,17 3,18 3,19 3,20 

c. Pengembangan dan penyempurnaan 

kurikulum yang adaptif dan kritis 

berbasis KKNI. 

55% 60% 70% 80% 90% 

d. Perbaikan Rencana Pembelajaran 

(silabus, SAP, GBPP), serta bahan 

ajar. 

50% 60% 70% 80% 90% 

e. Penyempurnaan  pedoman akademik. 
60% 70% 80% 90% 

100

% 

f. Peningkatan kualitas dan kuantitas 

kuliah tamu dengan pemateri dari 

para ahli atau praktisi. 

2 3 4 5 6 



 

     
Evaluasi Diri Prodi Ilmu Komunikasi 5 

FISIB-Universitas Trunojoyo Madura 

No Sasaran 2014 2015 2016 2017 2018 

2. Peningkatan Penelitian 

a. Pelatihan peningkatan kompetensi 

mahasiswa dan dosen dalam 

penulisan artikel ilmiah (kegiatan) 

2 3 4 5 6 

b. Peningkatan jumlah proposal 

penelitian yang didanai 
4 6 8 10 15 

c. Jumlah artikel mahasiswa dan dosen 

disajikan pada forum ilmiah nasional 
8 10 12 15 18 

d. Jumlah artikel dosen dipublikasikan 

pada jurnal berkala nasional tidak 

terakreditasi 

13 15 20 25 30 

e. Jumlah artikel dosen dipublikasikan 

pada jurnal internasional  
 2 3 4 5 

f. Jumlah artikel mahasiswa  dan dosen 

dipublikasikan pada jurnal berkala 

nasional terakreditasi. 

2 2 3 4 5 

g. Jumlah artikel mahasiswa 

dipublikasikan pada jurnal berkala 

nasional  

8 10 12 14 16 

h. Jumlah artikel dosen disajikan pada 

Seminar Internasional (proceeding) 
     

i. Jumlah artikel dosen dipublikasikan 

pada jurnal internasional 
1 1 2 2 3 

3. Pengembangan pengabdian kepada masyarakat 

a. Jumlah kerjasama dengan instansi 

dalam negeri 
5 5 10 10 12 

b. Jumlah inisiasi kerjasama dengan 

instansi luar negeri 
1 1 2 2 2 

c. Rerata dana pengabdian masyarakat 

dosen dalam satu tahun 

5 

juta 

7 

juta 

10 

juta 

12 

juta 

15 

juta 

4. Peningkatan sumber daya manusia 

a. Jumlah pelatihan dosen terkait 

peningkatan keahlihan 
3 4 4 5 5 

b. Keikutsertaan dosen dalam forum 

ilmiah nasional 
10 12 14 16 16 

c. Keikutsertaan dosen dalam forum 

ilmiah internasional 
2 2 3 5 8 

d. Jumlah dosen yang memiliki 

fungsional lektor dan lektor kepala 
11 13 14 15 16 

e. Peningkatan Nilai TOEFL lulusan 450 450 450 475 500 

f. Jumlah doktor 1 2 3 4 6 

5. Peningkatan sarana dan prasarana 

a. Jumlah teks book tentang materi Ilmu 

Komunikasi 
200 300 400 500 600 

b. Jumlah langganan jurnal nasional 3 4 5 5 6 
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No Sasaran 2014 2015 2016 2017 2018 

c. Jumlah jurnal internasional 1 1 1 1 2 

d. Kecepatan pelayanan Internet 
10 

Mb/s 

21,6 

Mb/s 

21,6 

Mb/s 

47,13 

Mb/s 

47,13 

Mb/s 

e. Tempat/Selasar dalam akses internet 2 2 2 3 3 

f. Jumlah dosen yang menggunakan E-

learnings 
1 1 1 2 3 

g. Ruang perkuliahan 4 5 5 6 6 

h. Laboraturium 3 3 4 4 5 

6. Peningkatan Suasana Akademik 

a. Peningkatan kegiatan ilmiah (kuliah 

tamu, seminar, workshop, pelatihan, 

dll). 

2 2 3 3 4 

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas 

kegiatan ilmiah secara lokal dan 

nasional 

2 2 3 3 4 

c. mahasiswa mengikuti kegiatan ilmiah 

bidang komunikasi 
2 4 4 5 5 

d. Mendorong mahasiswa membuat 

karya tulis ilmiah  
2 4 4 5 6 

e. Peningkatan pelayanan administrasi 

penyelesaian dalam satu hari 
60% 70% 75% 80% 80% 

f. Peningkatan layanan akses internet 

(wifi) 
60% 70% 75% 80% 

100

% 

g. Peningkatan layanan ruang baca 

(jumlah referensi) 
300 350 400 450 500 

7. Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama  

a. Peningkatan kerjasama dengan 

stakeholder 
5 5 10 10 12 

b. Peningkatan kerjasama dengan 

lembaga luar negeri 
1 1 2 2 2 

c. Peningkatan jejaring beasiswa 

pendidikan dan penelitian bagi 

mahasiswa 

3 4 5 6 6 

d. Pengoptimalan kegiatan Jejaringan 

Alumni 
2 3 3 5 5 

 

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi dapat dilihat 

dari kesesuaiannya. Program Studi Ilmu Komunikasi menetapkan visi menjadi 

lembaga pendidikan yang mampu mencapai pengakuan nasional dalam skala 

regional pada tahun 2018. Pengakuan nasional atas kualitas akademis yang berlaku 

saat ini adalah akreditasi program studi yang dilaksanakan oleh BAN-PT (Badan 

Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi). Konsekuensi dari penetapan visi tersebut, 

Program Studi Ilmu Komunikasi menetapkan misi, tujuan dan sasaran yang saling 

terkait satu dengan lainnya.  
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Deskripsi SWOT 

Internal    

Kekuatan (S) : 

1. Visi dan misi telah jelas dan terukur serta selaras 
dengan visi dan misi fakultas maupun universitas 

2. Penyusunan visi dan misi telah mempertimbangkan 
masukan dari seluruh stakeholders yang ada 

3. Strategi pencapaiannya telah meliputi tri dharma 
perguruan tinggi 

4. Visi dan misi telah dipahami oleh seluruh sivitas 
akademika Program Studi Ilmu Komunikasi 

5. Program Studi Ilmu Komunikasi telah melakukan 
akreditasi. 

6. Kualitas input mahasiswa yang relatif tinggi dengan 
rasio keketatan 1 : 12 

Kelemahan (W) : 

1. Kualifikasi dosen dalam publikasi jurnal nasional 
terakreditasi masih rendah.  

2. Kualifikasi dosen dalam publikasi jurnal internasional 
masih rendah. 

3. Pendanaan, sarana dan prasarana untuk mendukung 
pencapaian visi dan misi masih terbatas 

4. Kinerja dan pengembangan jejaring dalam penelitian 
masih rendah 

Eksternal    

Peluang (O) : 

1. Tumbuhnya kesadaran akan pendidikan tinggi pada 
masyarakat Madura. 

2. Akses ke UTM semakin mudah dengan adanya 
Jembatan Suramadu 

3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat pada Program 
Studi Ilmu Komunikasi yang ditandai dengan 
peningkatan jumlah pendaftar mahasiswa. 

4. Perkembangan industrialisasi di Madura pasca 
Suramadu 

5. Meningkatnya kepercayaan instansi baik pemerintah 
maupun swasta dalam penjalinan kerjasama dengan 
Program Studi Ilmu Komunikasi 

Ancaman (T) : 

1. Selain sebagai peluang, Jembatan Suramadu juga 
bisa menjadi ancaman karena memudahkan akses 
masyarakat Madura untuk kuliah di Surabaya dan 
sekitarnya 

2. Agresifitas program studi sejenis dari PT lain untuk 
merekrut mahasiswa baru 

3. Adanya perubahan status PTS menjadi PTN 
penyelenggara pendidikan Ilmu Komunikasi di 
Surabaya. 
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B.  Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu 

1.  Personil beserta fungsi dan tugas pokoknya 
 

 

 

Gambar 1. Struktur organisasi Program Studi Ilmu Komunikasi 

 
Program Studi Ilmu Komunikasi dipimpin oleh seorang Ketua Program 

Studi dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi dan Kepala Laboratorium. 

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan dilaksanakan oleh 

ketua program studi. Sekretaris program studi bertugas melakukan pembinaan 

dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas tenaga pendidikan pada bagian 

administrasi akademik, administrasi keuangan, administrasi umum, dan 

kemahasiswaan. Kepala Laboratorium bertugas mengatur pengelolaan ruang 

baca, mengatur jadwal praktikum mahasiswa, kebutuhan asisten dosen, serta 

mengkoordinir dalam membuat modul-modul yang digunakan dalam praktikum, 

dalam menjalankan tugasnya, Kepala Laboratorium dibantu oleh tenaga 

kependidikan. Sejak tahun 2011 sesuai dengan Surat Keputusan Dekan FISIB 

Nomor: 029/H.46/1.23/Kept/DT/2011, Program Studi Ilmu Komunikasi 

membentuk lembaga yang bersifat fungsional, yaitu PUSKAKOM (Pusat Studi 

Kajian Komunikasi)  dengan mandat menjalin kerjasama bidang penelitian.  

Tugas ketua program studi adalah : 

a. Menetapkan strategi pelaksanaan program dibidang Tridharma Perguruan 

Tinggi dibawah koordinasi dekan; 

b. Melaksanakan, memfasilitasi dan memantau proses pendidikan dan 

pengajaran oleh dosen berdasarkan kurikulum; 

Ketua 
Program Studi 

JMP Sekretaris 
Program Studi 

Kepala  
Laboratorium 

 

Laboratorium 
Audio Visual 

 

 

Laboratorium 
Radio 

 

    
  

Ketua Pusat Kajian  
Komunikasi 

 

Laboratorium 
Fotografi 

 

Laboratorium 
Multimedia Grafis 
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c. Mensinergikan usaha pengembangan substansi keilmuan dan 

pembelajaran; 

d. Menyusun evaluasi diri program studi di lingkungan program studi dan 

jurusan atau bagian ; 

e. Membantu pelaksanaan  program resource sharing dalam hal sarana dan 

prasarana pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) ; 

f. Memfasilitasi tumbuh kembang budaya organisasi dan profesionalisme 

disetiap aspek kehidupan organisasi program studi dan jurusan atau 

bagian; 

g. Mengontrol rancangan dan penggunaan dana operasional serta menyusun 

laporan keuangan setiap tahun ; 

h. Memberikan penilaian terhadap kinerja dosen dalam pelaksanaan 

Tridharma Perguruan Tinggi ;  

i. Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas kepada dekan. 

 

2.  Sistem kepemimpinan, pengalihan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas 

Pengelolaan program studi selama ini sudah berjalan sesuai dengan 

uraian tugas dan tanggung jawab masingmasing. Masing-masing unsur 

pelaksana memberikan pertanggungjawaban tugas dan tanggung jawabnya 

setiap semester kepada ketua program studi dan evaluasinya diberikan umpan 

balik pada saat rapat pleno pada akhir setiap semester untuk perbaikan 

pengelolaan pada semester berikutnya. Pelaporan dari setiap unsur pelaksana 

selanjutnya dijadikan dasar oleh ketua program studi untuk pelaporan ke 

pimpinan fakultas. 

Kepemimpinan yang efektif dan efisien perlu didukung kemampuan 

mengorganisasi seluruh potensi SDM dan dana untuk mengarahkan fokus 

kegiatan yang telah sesuai visi, misi, dan tujuan. Pengambilan keputusan yang 

bersifat operasional dapat dilakukan oleh Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, 

sedangkan pengambilan keputusan yang bersifat kebijakan dibahas dan 

diputuskan bersama dalam rapat program studi. 

Program Studi Ilmu Komunikasi terlibat dalam kegiatan  ASPIKOM 

seperti lokakarya nasional tahunan. Melalui ASPIKOM, pimpinan Program Studi 

Ilmu Komunikasi dapat mengikuti perkembangan terkini yang menjadi 

kesepakatan bersama pengelola pendidikan tinggi pertanian pada umumnya 

dan pengelola program studi Ilmu Komunikasi pada khususnya. Penataan 

kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirumuskan oleh ASPIKOM 

diterjemahkan dalam penyusunan kurikulum Program Studi Ilmu Komunikasi. 
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Demikian pula dengan upaya pemenuhan standar kualifikasi minimum yang 

ditetapkan oleh ASPIKOM, termasuk di dalamnya kualifikasi dosen, kualifikasi 

laboratorium dan kualifikasi koleksi bahan bacaan utamanya jurnal ilmiah.  

Kepemimpinan publik pada Program Studi Ilmu Komunikasi juga 

tercermin melalui kerjasama yang telah dijalin oleh Program Studi Ilmu 

Komunikasi. Sampai dengan tahun 2014, Program Studi Ilmu Komunikasi telah 

berhasil menjalin kerjasama dengan instansi media, institusi pelayanan publik 

dan lembaga pendidikan. Selain di tingkat nasional, Program Studi Ilmu 

Komunikasi juga menjalin kerjasama dengan instansi maupun lembaga di 

tingkat lokal maupun regional dan rintisan kerja sama internasional. 

Rencana Kerja Tahunan Ilmu Komunikasi  dengan agenda yang jelas 

dan terjadwal dibahas pada Rapat Kerja Ilmu Komunikasi dalam setiap awal 

tahun anggaran. Persiapan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Program 

Studi Ilmu Komunikasi dikembangkan berdasarkan usulan, masukan yang 

kreatif dan bersifat konstruktif dari bawah ke atas (bottom up). Setiap dosen dan 

tenaga kependidikan mempunyai hak yang sama dalam forum rapat kerja untuk 

mengusulkan kegiatan yang bermuara pada tercapainya tujuan program studi. 

Usulan program atau kegiatan ini kemudian disusun berdasarkan azas prioritas 

dan kemudian diajukan sebagai usulan program atau kegiatan Program Studi 

Ilmu Komunikasi di tingkat fakultas. Oleh pimpinan fakultas, semua usulan 

dikompilasi untuk dibahas dengan tim perencanaan universitas. Draft usulan 

kegiatan kemudian dibahas bersama di tingkat pimpinan universitas, fakultas, 

program studi dan UPT pada forum Rapat Kerja Tahunan UTM. 

Setelah Petunjuk Operasional DIPA (PO DIPA) disahkan, Ketua Program 

Studi Ilmu Komunikasi  akan membahas program atau kegiatan yang telah 

disetujui tersebut pada forum rapat program studi. Di forum tersebut, semua 

program atau kegiatan ditetapkan tim pelaksananya dan kemudian ditetapkan 

SK Dekan FISIB yang berisi susunan panitia/tim pelaksana. Tim pelaksana 

mendapatkan tugas dan tanggung jawab penuh untuk melaksanakan kegiatan. 

Rapat koordinasi dan evaluasi yang diselenggarakan di tingkat program studi 

minimal 2 kali dalam satu semester. Pada rapat tersebut aspirasi dari dosen dan 

tenaga kependidikan untuk menilai kebijakan atau pelaksanaan program 

disampaikan dan dibuat suatu kesepakatan untuk pelaksanaan program 

selanjutnya yang lebih baik. 
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3.  Partisipasi civitas academica dalam pengembangan kebijakan serta 

pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan program 

Pada pelaksanaan program kerja, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi 

mendelegasikan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan untuk menjadi 

pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan merupakan tim atau panitia yang 

ditetapkan melalui forum rapat program studi pada saat penyusunan rencana 

kegiatan. Tim ini kemudian ditetapkan melalui Keputusan Dekan FISIB sehingga 

terdapat bukti penugasan yang formal sehingga timbul rasa tanggung jawab. 

Selain itu, bukti penugasan sangat penting bagi dosen sebagai salah satu 

bentuk penghargaan atas kinerja yang dilakukan baik dalam penilaian BKD, 

SKP maupun angka kredit kenaikan jabatan fungsional. 

Pendelegasian wewenang dan tugas ini didasarkan pada kemampuan, 

bidang minat dan keahlian dari masing-masing dosen dan/atau tenaga 

kependidikan. Selain itu diupayakan pula ada pola pembelajaran sehingga 

dosen yunior akan dapat belajar dari dosen yang lebih senior. 

Pola yang sama juga diterapkan dalam pembelajaran. Pembagian beban 

mengajar juga disesuaikan dengan bidang minat dan keahlian masing-masing 

dosen. Semua MK diharapkan dapat dilaksanakan dalam bentuk team teaching 

sehingga memungkinkan terjadinya kerjasama yang sinergis, saling belajar dan 

bertukar pendapat dan juga memungkinkan terjadinya disekusi untuk 

pengembangan MK. Pola team teaching juga sangat bermanfaat ketika ada 

salah satu dosen yang mendapatkan penugasan atau berhalangan hadir pada 

saat pembelajaran. Proses pembelajaran tetap dapat dilaksanakan dan tidak 

terganggu oleh permasalahan ketidakhadiran dosen tersebut. 

Pola komunikasi dalam Program Studi Ilmu Komunikasi dapat tetap 

terjalin di tengah kesibukan aktivitas masing-masing dosen melalui wadah 

whatsapp grup (wa) telah dibuat. Selain itu pola keterbukaan terhadap kritik dan 

masukan senantiasa dijaga sehingga dapat terjalin komunikasi yang interaktif 

dan saling membangun diantara dosen dan tenaga kependidikan. Sedangkan 

untuk mahasiswa, pola komunikasi dilakukan melalui koordinasi antara Ketua 

Program Studi Ilmu Komunikasi dan ketua HMJ. Koordinasi ini diharapkan dapat 

mensinergiskan program kerja program studi dengan program kerja HMJ. 

 
4. Perencanaan program jangka panjang (Renstra) dan monitoring 

pelaksanaannya sesuai dengan visi, misi, sasaran dan tujuan program 

Perencanaan program jangka panjang (Renstra) dan monitoringnya 

dilaksanakan sesuai dengan visi, misi, sasaran dan tujuan Program Studi Ilmu 
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Komunikasi dirumuskan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan 

monitoring dilakukan dan dilaporkan dalam laporan evaluasi diri program studi 

dan diserahkan ke fakultas untuk dikompilasi di tingkat universitas. Pada akhir 

tahun, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi membuat laporan kinerja tahunan 

yang meliputi capaian proram dan juga penggunaan anggaran. Laporan ini 

menjadi bahan evaluasi bersama untuk penyusunan rencana kerja tahun 

berikutnya. 

 

5.  Efisiensi dan efektivitas kepemimpinan 

Program Studi Ilmu Komunikasi berusaha untuk menjalankan 

kepemimpinan secara efektif dan efisien. Kepemimpinan yang efektif juga 

didukung oleh adanya komunikasi. Terciptanya komunikasi yang baik antara 

semua stakeholder akan memberikan keberhasilan dalam memimpin. Program 

Studi Ilmu Komunikasi selalu mengadakan rapat dosen dan tenaga 

kependidikan, minimal setiap sebulan sekali atau apabila ada hal-hal yang 

bersifat penting dan mendesak. Pada rapat ini disampaikan berbagai hal terkait 

dengan kegiatan belajar mengajar selama satu semester, evaluasi kurikulum, 

penggunaan alokasi dana, serta menampung saran atau masukan yang 

konstruktif dengan tujuan membangun prodi agribsinis secara bersama-sama 

menjadi lebih baik. Selain rapat dengan dosen dan tenaga kependidikan, 

Program Studi Ilmu Koomunikasi juga mengadakan audiensi (sharing dan 

hearing) dengan mahasiswa setiap tahun ajaran minimal 1 kali.  

Untuk menjaga komunikasi antar dosen, up date informasi, dan 

berdiskusi tentang isu baru atau permasalahan program studi, Prodi Ilmu 

Komunikasi memanfaatkan sarana media sosial (fb:dosenkomunikasiUTM) dan 

wa grup dosen (dosen ikom UTM). Melalui media sosial, dosen tidak harus 

bertatap muka dan dosen yang studi lanjutpun bisa ikut serta dalam menerima 

informasi atau berdiskusi. 

 

6.  Evaluasi program dan pelacakan lulusan 

 Pelaksanaan aktivitas/kegiatan dievaluasi secara periodik sesuai 

dengan pedoman yang ditetapkan secara bersama. Evaluasi dilaksanakan 

secara terstruktur setiap komponen dan proses yang terlibat dalam kegiatan. 

Outcome yang berupa parameter keberhasilan dibandingkan antara capaian 

dengan target sasaran. Evaluasi tidak hanya dilaksanakan pada kahir tahun 

anggaran, namun dilaksanakan pada saat kegiatan berlangsung. Upaya ini 

mailto:agribisnis-unijoyo@googlegroups.com
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diharapkan dapat memberikan masukan apabila terjadi permasalahan selama 

proses pelaksanaan kegiatan atau program. 

Evaluasi pembelajaran dilaksanakan pada akhir semester dengan 

menggunakan aplikasi SIAKAD (Sistem Informasi Akademik) yang telah 

terintegrasi oleh PUSKOM. Ketua Program Studi mendapatkan akun untuk 

mengakses data pembelajaran mahasiswa sehingga dapat dilakukan evaluasi 

pada setia MK. Evaluasi pembelajaran tidak hanya diwujudkan dalam bentuk 

evaluasi kurikulum namun juga evaluasi GBPP dan SAP setiap semesternya. 

Guna mengevaluasi kinerja lulusan oleh pihak pengguna, maka Program 

Studi Ilmu Komunikasi melakukan tracer study yang dilakukan melalui 

pengiriman borang isian kepada lulusan baik melalui surat ke alamat rumah. 

Borang ini terdiri dari dua bagian, satu bagian untuk lulusan dan satu bagian lagi 

untuk atasan langsung atau pengguna lulusan. Setelah borang terisi, lulusan 

mengirimkan kembali ke program studi untuk diolah dan ditindaklanjuti.  

Perkembangan teknologi informasi yang pesat memungkinkan Program 

Studi Ilmu Komunikasi untuk mendapatkan informasi terbaru dari lulusan melalui 

layanan media sosial, Facebook. Saat ini telah terbentuk Grup Facebook untuk 

alumni Program Studi Ilmu Komunikasi UTM (ALUMNI I.KOM UNIJOYO). 

Melalui facebook inilah, program studi dapat memantau perkembangan lulusan. 

Selain itu, database lulusan juga menjadi perhatian serius Program Studi 

Ilmu Komunikasi. Melalui kebijakan FISIB, setiap pendaftar yudisium diwajibkan 

untuk mendaftar di portal alumni FISIB. Pendaftaran portal alumni ini bertujuan 

untuk mendapatkan informasi terakhir dari lulusan dan sarana tukar menukar 

informasi mengenai pekerjaan antar lulusan. 

Sampai dengan akhir TA 2014/2015, jumlah lulusan Program Studi Ilmu 

Komunikasi sebanyak 217 orang. Jumlah sampel yang berhasil dikumpulkan 

dalam pelaksanaan tracer study sebanyak 190 lulusan atau setara dengan 70%. 

Program Studi Ilmu Komunikasi pada dasarnya tidak melakukan sampling, 

namun mengupayakan sensus pada seluruh lulusan. Permasalahan yang sering 

terjadi adalah ketika lulusan sudah pindah kerja maupun pindah alamat rumah. 

Namun demikian, untuk lulusan baru, permasalahan seperti sudah tidak terjadi 

lagi dikarenakan kemajuan teknologi informasi. 

 
7.  Pengelolaan mutu secara internal pada tingkat program studi 

Tim Penjaminan Mutu Prodi Ilmu Komunikasi FISIB Universitas 

Trunojoyo Madura SK Dekan No.05/UN46.1.13/SK/2012 kemudian diperbarui 

dengan SK Dekan No.51 /UN46.2.5/SK/2015. Keanggotaan dari Tim 
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Pelaksanaan dari penjaminan mutu ini menggunakan standar mutu pada sistem 

penjaminan mutu internal yang dikeluarkan oleh Dikti yang telah diperbaharui 

pada tahun 2010 yaitu standar proses pembelajaran, standar kompetensi 

lulusan, standar Pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan 

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian 

pendidikan, standar penelitian ilmiah, standar pengabdian kepada masyarakat, 

standar kemahasiswaan, standar kesejahteraan, dan standar suasana 

akademik. Namun dari semua standar yang telah ditetapkan oleh dikti ini, tidak 

semua bisa tercapai oleh jaminan mutu Program studi. Oleh karena itu, jaminan 

mutu prodi masih terus mengembangkan standar- standar yang telah 

ditetapkan. Sedangkan dokumen yang ada adalah kebijakan akademik prodi 

dan peraturan akademik. 

Penjaminan mutu akademik, utamanya dalam pembelajaran dilakukan 

dengan evaluasi GBPP dan SAP. Perancangan GBPP dan SAP dilakukan oleh 

tim dosen dari masing-masing bidang minat atau keahlian. Pola ini bertujuan 

untuk mendapatkan GBPP dan SAP yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

dan mencegah terjadinya overlapping antar mata kuliah yang ada. 

Pembimbingan skripsi ditetapkan sesuai dengan bidang keahlian 

masing-masing dosen dengan mempertimbangkan beban kerja yang sudah ada. 

Kesesuaian tema skripsi dengan bidang keahlian dosen memberi jaminan 

proses bimbingan yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan skripsi yang 

sesuai dengan kaidah ilmiah. Penetapan pembimbing skripsi dilakukan oleh 

ketua program studi berdasarkan usulan tema atau topik dari mahasiswa.  

 
8.  Hubungan dengan penjaminan mutu pada tingkat lembaga 

Penjaminan Mutu pada tingkat universitas disebut Pusat Jaminan Mutu 

Universitas Trunojoyo Madura (PJM UTM), sedangkan pada tingkat fakultas 

disebut Jaminan Mutu Fakultas dan pada program studi disebut Jaminan Mutu 

Program Studi. Jaminan mutu pada tingkat universitas, fakultas dan program 

studi adalah bersifat koordinatif.  

 
9.  Dampak proses penjaminan mutu terhadap pengalaman dan mutu hasil 

belajar mahasiswa 

Pelaksanaan proses penjaminan mutu mampu memberikan jaminan 

kualitas pendidikan di Program Studi Ilmu Komunikasi. Penjaminan mutu 

diterapkan pada pelaksanaan administrasi akademik dan proses belajar 

mengajar yang lebih baik. Peninjauan kurikulum dilaksanakan melalui rapat 
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program studi berdasarkan masukan dari berbagai pihak, antara lain 

mahasiswa, dosen, lulusan, pengguna serta peer group. Masukan tersebut 

didapatkan melalui kueisioner umpan balik pada setiap pembelajaran, 

kueisioner tracer study dan kegiatan lokakarya ASPIKOM. Program Studi Ilmu 

Komunikasi juga mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta adaptif terhadap situasi yang ada di sekitarnya. 

Peninjauan dapat berupa penghapusan MK yang dinilai tidak relevan, 

penyusunan MK baru maupun penyesuaian isi dari MK. Penyesuaian isi MK 

dilakukan dengan diskusi kelompok dosen pengajar dalam satu rumpun bidang 

keahlian. MK yang diindikasikan terdapat overlapping materi kemudian dibedah 

secara bersama-sama untuk kemudian disusun GBPP dan SAP yang baru. 

 

10. Metodologi baku mutu (benchmarking) 

Standar baku mutu mengacu pada Badan Akreditasi Nasional  - 

Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

Disamping itu standar baku mutu juga mengacu kepada Asosiasi 

Penyelenggara Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM). 

 
11. Kerjasama dan kemitraan instansi terkait dalam pengendalian mutu. 

Kerjasama dan kemitraan mengenai pengendalian mutu dilakukan 

berdasarkan kerjasama antara Pusat Jaminan Mutu Universitas Trunojoyo 

Madura dengan Pusat Jaminan Mutu Universitas Brawijaya yang hasilnya 

adalah tersusunnya dokumen normatif dan dokumen operasional baik pada 

tingkat universitas, fakultas dan program studi.  

 

Deskripsi SWOT 

Internal   

Kekuatan (S) : 

1. 
Kepemimpinan Program Studi Ilmu Komunikasi telah 
berjalan efektif 

2. 
Telah terbentuk sistem penjaminan mutu di tingkat 
program studi 

3. 
Perencanaan program telah sesuai dengan visi dan 
misi yang ditetapkan 

Kelemahan (W) : 

1. 
Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di tingkat 
program studi masih belum maksimal 

2. 
Umpan balik dan evaluasi dalam rangka pengendalian 
mutu belum ditindaklanjuti secara berkelanjutan 

3. 
Koordinasi antara universitas hingga ke program studi  
belum berjalan dengan baik 

4. 

Keputusan kebijakan penting dan strategis selama ini 
masih tergantung oleh kebijakan universitas dan 
fakultas sehingga program studi hanya masih sebatas 
pelaksana 
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Peluang (O) : 

1. 
Akses informasi mengenai sistem penjaminan mutu 
terbuka lebar dengan adanya teknologi informasi 

2. 
Kegiatan ASPIKOM atau ISKI yang aktif dalam 
mendiseminasikan informasi pengembangan program 
studi 

3. 
Sudah adanya kerjasama antara PJM-UTM dan PJM-
UB untuk perbaikan sistem penjaminan mutu 

Ancaman (T) : 1. 
Persaingan dengan beberapa PT lain yang telah 
menjalankan sistem penjaminan mutu dengan baik  
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C.  Mahasiswa dan Lulusan 

1.  Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa 

Rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa, Program Studi Ilmu 

Komunikasi mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan oleh Universitas 

Trunojoyo Madura (UTM) yaitu melalui beberapa jalur:  

a. SBMPTN yaitu jalur penerimaan calon mahasiswa tanpa melalui ujian tulis, 

tetapi dengan seleksi prestasi akademik atau nilai UAN. 

b. SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) (Jalur 

Undangan/ Jalur Tes Tulis), yaitu jalur penerimaan calon mahasiswa melalui 

seleksi prestasi akademik selama sekolah maupun ujian tulis serentak 

secara nasional dengan Perguruan Tinggi Negeri yang lain. 

c. SMM-UTM (Saringan Masuk Mandiri), seleksi jalur penerimaan calon 

mahasiswa yang secara otonom dilakukan oleh universitas dengan ujian 

tertulis. 

d. Kemitraan, yaitu jalur penerimaan calon mahasiswa melalui sistem 

kerjasama dengan SMA dan pondok pesantren tanpa ujian tulis, tetapi 

dengan seleksi nilai raport atau nilai UAN. 

e. Prestasi non Akademik, yaitu jalur penerimaan calon mahasiswa tanpa ujian 

tulis, tetapi dengan mempertimbangkan prestasi calon mahasiswa di luar 

prestasi akademik, misalnya: karya ilmiah, olah raga, dan kesenian. 

Jumlah pagu (daya tampung) Program Studi Ilmu Komunikasi 

mengalami evaluasi seiring dengan dinamika sarana dan prasarana 

pembelajaran dan SDM pendukung. Pada TA 2010/2011 jumlah pagu 

ditetapkan sebanyak 104 mahasiswa, sedangkan pada TA 2012/2013 pagu 

sebanyak 122, TA 2013/2014 sebanyak 157 dan TA 2014/2015 sebanyak 123 

mahasiswa. Khusus pada TA 2011/2012 pagu sementara dikurangkan menjadi 

92 mahasiswa. Hal didasarkan pada kondisi ketersediaan sarana dan 

prasarana, rasio dosen dan mahasiswa serta kebijakan pemerintah untuk 

meningkatkan APK Perguruan Tinggi. Peningkatan APK Perguruan Tinggi ini 

tercantum dalam Surat Edaran Dirjen DIKTI Nomor 434/E/T/2011. 

Jumlah peserta seleksi masuk (peminat) Program Studi Ilmu Komunikasi 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada TA 2010/2011 terdapat 361 

orang peserta seleksi masuk, sedangkan pada TA 2014/2015 meningkat 

hampir 300% menjadi 1562 orang. Rerata peningkatan jumlah peminat setiap 

tahunnya mencapai 65%. 
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Gambar 2. Perkembangan jumlah pagu, peserta seleksi, lolos seleksi  
dan daftar ulang 

 

Peningkatan jumlah peminat ini terjadi karena seiring bertambahnya 

usia, Program Studi Ilmu Komunikasi semakin dikenal di masyarakat. Selain 

melalui kegiatan promosi dan sosialisasi, pengenalan Program Studi Ilmu 

Komunikasi juga didukung oleh tersebarnya lulusan ke berbagai daerah dan 

lapangan kerja. Sebaran lulusan ini juga turut membantu peningkatan daya 

panggil Program Studi Ilmu Komunikasi.  

Angka rasio persaingan calon mahasiswa Ilmu Komunikasi mengalami 

peningkatan setiap tahun. Standar BAN-PT menetapkan rasio persaingan 

masuk sebesar 5. Pada TA 2014/2015 angka rasio persaingan masuk Ilmu 

Komunikasi UTM sebesar 12,69. Angka tersebut mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. 

 

2. Keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan yang relevan 

Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi secara aktif terlibat dalam 

berbagai kegiatan. mencakup pembelajaran, penelitian serta pengabdian 

masyarakat. Berbagai kegiatan telah melibatkan mahasiswa antara lain : 

1. Kegiatan pembelajaran 

Mahasiswa terlibat dalam pembelajaran, khususnya kegiatan praktikum sebagai 

asisten. Asisten praktikum mempunyai tanggung jawab dalam penyampaian 

materi praktikum, tutorial dan asistensi laporan praktikum. Mahasiswa juga 

mendapatkan tanggung jawab memberikan penilaian kegiatan praktikum. 
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Persyaratan menjadi asisten praktikum adalah telah lulus MK yang 

dipraktikumkan dengan nilai minimal B. 

2. Kegiatan penelitian dosen dan kreatifitas mahasiswa 

Upaya ini dilakukan dengan mensinergikan penelitian dosen sebagai payung 

penelitian skripsi mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen 

adalah sebagai tenaga enumerator untuk penggalian data. Sedangkan pada 

kegiatan kreatifitas, mahasiswa dapat berperan serta dalam Program 

Kreaitifitas Mahasiswa (PKM). 

3. Kegiatan pengabdian masyarakat 

Program Studi Ilmu Komunikasi senantiasa melibatkan mahasiswa dalam 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Keterlibatan mahasiswa mulai dari 

persiapan kegiatan hingga pelaksanannya. Peran mahasiswa dalam persiapan 

antara lain, mempersiapkan bahan dan peralatan yang dipergunakan dalam 

pengabdian masyarakat. Selain itu, beberapa mahasiswa yang menjadi asisten 

praktikum juga dilibatkan dalam menyusun materi yang akan disampaikan. 

Pada saat pelaksanaan, mahasiswa dilibatkan sebagai asisten pelatihan, 

apabila kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan berupa pelatihan. 

 
3.  Kegiatan ekstra-kurikuler 

Wadah berorganisasi mahasiswa untuk pengembangan minat dan bakat 

di tingkat jurusan adalah melalui Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

(Himakom). Himakom merupakan wadah pengembangan minat profesi 

mahasiswa Ilmu Komunikasi. Sedangkan di tingkat fakultas terdapat BEM FISIB 

dan DPMF sebagai cerminan demokrasi di tingkat mahasiswa. Pengembangan 

minat dan bakat difasilitasi dengan adanya Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), 

antara lain : 

1. UKM Fanatik (Fotografi dan Jurnalistik). 

Unit ini dibentuk sebagai media pembelajaran dan mengasah kemampuan 

mahasiswa dalam bidang jurnalistik foto. Mahasiswa melakukan praktek 

langsung terkait dengan kerja media terutama redaksi dan fotografer. Selain 

kegiatan pembuatan media, UKMF ini juga menyelenggarakan event-event 

seperti pameran fotografi. 

2. UKM TIF (Trunojoyo in Fotografi) 

UKM ini mewadahi mahasiswa dari beberapa PS di UTM untuk berbagi 

pengalaman dan wawasan seputar dunia fotografi. Khusus untuk 

mahasiswa PS Ilmu Komunikasi kemampuan dalam fotografi seni diasah 
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dalam kegiatan ini. Kegiatan yang dilakukan oleh UKM ini diantaranya 

adalah sesi fotografi bersama, hunting foto, pameran fotografi. 

3. ICSC (Impact Communication Survey Centre) 

Dalam aplikasi MK Metodologi Penelitian dalam masyarakat, mahasiswa PS 

Ilmu Komunikasi membentuk lembaga survei mahasiswa (ICSC). Fungsi 

unit ini adalah mengasah dan pengembangan wawasan keilmuwan terkait 

dengan metode penelitian terutama dengan pendekatan statistik 

(Kuantitatif). Unit ini dibawah koordinasi langsung Ketua PS Ilmu 

Komunikasi. 

4. Kodiskom (Kelompok Diskusi Komunikasi) 

Unit kegiatan mahasiswa PS Ilmu Komunikasi memiliki wadah tambahan 

dalam pengembangan kemampuan analisa data dan berfikir kritis. Unit ini 

memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan bakat dan minat dalam 

bidang kajian terkini tema-tema dalam komunikasi. 

 

Tabel 2. Prestasi Mahasiswa 

No. 
Nama Kegiatan dan Waktu 

Penyelenggaraan 

Tingkat (Lokal, 

Nasional, atau 

Internasional) 

Prestasi 

yang 

Dicapai 

(1) (2) (3) (4) 

Tahun 2012 

1. 

Presco dalam Komunikasi Fiesta 2012, 

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 

a/n Syafrina dkk  

Regional  
Finalis 10 

besar 

2. 

Workshop of English Debate and Selection 

For National University English Debating 

Championship at UTM a/n M. Nasiruddin  

Lokal  
Juara 1 (The 

Winner) 

3. 
Lomba Kegiatan Hypnoterapi di SBO TV a/n 

Mahasiswa PS Ilmu Komunikasi 
Nasional  

Pemenang 

Kategori 

Hypno 

Terfavorit  

4. 
Lomba Cak dan Ning Surabaya a/n Rimba 

Ayomi 
Regional 18 Besar  

5. 
Lomba Baca Berita di Universitas Negeri 

Malang a/n Rimba Ayomi 
Nasional 10 Besar  

6. 
Mahasiswa Bidik Misi Berprestasi se 

Indonesia a/n Rimba Ayomi 
Nasional Berprestasi 

7. 
PIMNAS XXV kategori PKM PM di UMY 

(2012) a/n  Eka Dini Nurcahya 
Nasional Finalis ke-25 

Tahun 2013 

8. 
Lomba Baca Puisi di UTM a/n Quryatul 

Nuaraini 
Lokal  Juara 1 

9. Lomba Desain Logo di UTM a/n Ratna Ayu  Lokal Terbaik 

10. Lomba Fotografi di UTM a/n Eka Bimantara Lokal Terbaik 
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5. CIE Publishing  

Kegiatan kemahasiswaan dibidang penuisan buku dan media massa. 

Mahasiswa berlatih menulis opini di media massa dan membuat publikasi 

buku teks yang terkait dengan pengembangan keilmuan dan pembangunan 

madura (Jawa Timur) 

 

 

11. 
Futsal Competition di UTM Tim Futsal Prodi 

Ikom 
Lokal Juara 1 

12. EAGLE AWARD Metro TV Nasional 
Finalis 20 

Besar 

13. Lomba Debat Dies Natalis Fisib Lokal Juara 1 

14. Lomba Poster Lingkungan hidup Lokal Juara 1 

15. Lomba Fotografi Dises Natalis UTM Lokal Juara 1 

16. 
Pekan Seni dan Budaya PKM Nasional 

(Peksimnas) Dikti 
Lokal Juara 1 

17. Debat Bahasa dan Budaya Madura Lokal Juara 1 

18. Liputan Kupas Kampus ( Kompas TV) Regional Juara 1 

Tahun 2014 

19. Debat budaya Madura Lokal Juara 1 

20. 
Pekan seni mahasiswa nasional (Peksiminal) 

Jawa Timur (kategori poster) 
Regional Finalis 

21. 
Film dokumenter citizen journalism “Batik 

Gentongan Madura” 
Lokal  Juara 1 

22. 
Pekan seni mahasiswa nasional (Peksiminal) 

Jawa Timur (kategori  fotografi) 
Regional Finalis 

Tahun 2015 

23. 
Kompetisi bakat dan seni mahasiswa a/n Ratu 

Bilqis 
Lokal Juara 2 

24. 
Kompetisi bakat dan seni mahasiswa a/n 

Mega Melati 
Lokal Juara Favorit 

25. 
Lomba Desain souvenir dan merchandise 

UTM a/n Miftahul Huda 
Lokal Juara 2 

26. 
Lomba Desain cindera mata FISIB UTM  a/n 

Miftahul Huda 
Lokal  Juara 1 

27. 
Lomba video company profile International 

Office UTM 
Lokal Finalis 

28. 

Lomba  documentary video contest forging 

ties and Enriching lives for university student 

diselenggarakan oleh Universiti Sains of 

Malaysia (USM) 

Internasional Finalis 

29. 

Lomba menulis artikel tema: Indonesia yang 

Lebih Baik. Lembaga Riset dan Studi Sosial 

Ekonomi, Politik Karya Bagi Negeri (KBN) dan 

Jogyakartanews.com a/n Devi Pratiwi 

Nasional Juara 1 
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6. Cindicat Film 

Wadah ini berupa klub peminatan seputar pembuatan media pesan audio 

visual. Kegiatan yang udah dilakukan oleh klub ini diantaranya adalah 

pembuatan film pendek. Sindicat dibawah bimbingan dosen PS yang 

mempunyai kompetensi dalam bidang audio visual. 

7. Futsal club 

Mahasiswa secara mandiri mendirikan kelompok olah raga PS yang secara 

intensif berlatih futsal. Dalam ajang kompetisi bidang olah raga FISIB, klub 

ini pernah menjadi finalis. 

8. Racie (Radio Komunikasi) 

Radio komunikasi merupakan kegiatan penyiaran mahasiswa dibawah 

pimpinan dosen yang memiliki kompetensi dalam bidang radio online 

9. TV Cie 

Kegiatan mahasiswa dibidang brodcasting berbasiskan media online 

(youtube) berisi program-program dokumenter dan dibuat oleh mahasiswa 

dibawah bimbingan dosen dibidang multimedia 

10. Fotografi Cie 

Kegiatan kemahasiswaan dalam bidang fotografi seni maupun fotografi 

jurnalistik yang dibimbing oleh dosen fotografi 

11. Communication English Club (CEC) 

Untuk meningkatkan kemampuan penguasaan bahasa asing (Inggris 

terutama) maka prodi memfasilitasi kegiatan dalam bentuk forum diskusi 

dengan pengantar Bahasa Inggris. 

12. UKM B-sing 

Kegiatannya adalah mengembangkan bakat seni mahasiswa terutama 

untuk musik. Selain itu melalui UKM tersebut mahasiswa mengundang 

kelompok musik tertentu untuk tampil di UTM. 

 

5.  Keberlanjutan penerimaan mahasiswa (minat calon mahasiswa dan 

kebutuhan akan lulusan program studi) 

Upaya untuk menjaga keberlanjutan penerimaaan mahasiswa 

senantiasa dilakukan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi. Perkembangan 

jumlah peminat Program Studi Ilmu Komunikasi mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Apabila dilihat dari ke-empat program studi yang ada di bawah FISIB, 

tampak bahwa perkembangan peminat Program Studi Ilmu Komunikasi 

mengalami trend peningkatan dan tidak fluktuatif dari tahun ke tahun.  
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Upaya peningkatan jumlah peminat dilakukan dengan cara melakukan 

promosi langsung dengan metode: penyebaran brosur, pemasangan spanduk 

dan datang langsung ke SMA atau mengundang pihak SMA. Program Studi 

Ilmu Komunikasi bekerjasama dengan HMJ juga menyelenggarakan lomba 

karya ilmiah, olah raga dan juga seni yang melibatkan peserta dari siswa SMA. 

Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat dan kegiatan pertemuan ilmiah 

dilakukan dengan melibatkan masyarakat luar kampus UTM sehingga dapat 

menyebarluaskan informasi mengenai Program Studi Ilmu Komunikasi.  

Fakultas telah bekerjasama dengan RRI melalui program siaran 

keterbukaan informasi publik di RRI. Pada program tersebut, dosen fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya mendapat kesempatan untuk menjadi narasumber 

sehingga secara tidak langsung juga meningkatkan daya panggil Program Studi 

Ilmu Komunikasi. 

Berkembangnya media sosial seiring penetrasi internet yang begitu 

gencar juga dijadikan sebagai ajang peningkatan animo calon mahasiswa. 

Program Studi Ilmu Komunikasi membuat sebuah akun laman resmi Program 

Studi Ilmu Komunikasi (http://komunikasi.trunojoyo.ac.id), laman Facebook 

(http://facebook.com/wartaprodikomunikasiUTM). Foto kegiatan utamanya 

kegiatan kemahasiswaan senantiasa diunggah di semua laman yang dikelola, 

sehingga diharapkan mampu meningkatkan ketertarikan siswa sekolah 

menegah atas untuk studi di Program Studi Ilmu Komunikasi.  

Sampai dengan akhir TA 2014/2015, jumlah lulusan Program Studi Ilmu 

Komunikasi sebanyak 217 orang. Jumlah sampel yang berhasil dikumpulkan 

dalam pelaksanaan tracer study sebanyak 190 lulusan atau setara dengan 

70%. Hasil analisis, menunjukkan bahwa sebanyak 68 % bidang kerja lulusan 

sesuai dengan keahliannya, yang tersebar di bidang pekerjaan seperti 

perusahaan media, lembaga, lembaga penyiaran, jasa telekomunikasi, lembaga 

keuangan dan perbankan, instansi pemerintahan yang terkait dengan 

komunikasi,  wirausaha Ilmu Komunikasi. Sedangkan sebagian kecil bekerja di 

luar keahliannya seperti di jasa asuransi, leasing, customer service dan jasa 

lainnya. Rerata waktu tunggu hingga mendapatkan pekerjaan pertama kurang 

dari 8 bulan. 

 
6.  Pelayanan untuk mahasiswa 

 Pelayanan untuk mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi 

disajikan dalam borang 3.2. Pada dasarnya Program Studi Ilmu Komunikasi 

senantiasa berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa. 

http://komunikasi.trunojoyo.ac.id/
http://facebook.com/wartaprodikomunikasiUTM
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Pada saat menjadi mahasiswa baru, mahasiswa mendapatkan Buku Panduan 

Akademik UTM yang berisi tentang pedoman pelaksanaan pendidikan. Pada 

buku tersebut berisi informasi tentang visi, misi, tujuan, kurikulum, silabus mata 

kuliah, silabus praktikum dan peraturan-peraturan di Program Studi Ilmu 

Komunikasi. Selain itu juga berisi pedoman atau panduan mata kuliah yang 

harus diambil oleh mahasiswa pada tiap semester. 

 Setiap mahasiswa akan mendapatkan dosen wali atau dosen 

penasehat akademik. Dosen penasehat akademik mempunyai tanggung jawab 

dalam memberikan bimbingan akademik dan juga layanan konseling. Rerata 

jumlah mahasiswa bimbingan akademik per dosen adalah 50 mahasiswa. 

Jumlah ini sesuai dengan angka toleransi ideal BAN-PT diantara 30-50. Selain 

itu dengan jumlah bimbingan akademik yang tidak terlalu banyak, diharapkan 

dosen dapat mengenal karakter mahasiswanya dengan baik 

Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi mendapatkan kesempatan 

untuk mengakses berbagai beasiswa, baik yang ditawarkan oleh pemerintah 

maupunswasta. Beberapa beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa 

Program Studi Ilmu Komunikasi antara lain ; Pemerintah Kabupaten, Beasiswa 

Bidik Misi, Bank Indonesia, PPA, BBM Supersemar dan Beasiswa Tugas Akhir. 

Semua beasiswa dibawah koordinasi FISIB, dalam hal ini Pembantu Dekan III. 

Mekanisme penerimaan beasiswa dimulai dari pengumuman yang kepada 

mahasiswa, mahasiswa mendaftar dengan syarat yang sudah ditentukan untuk 

kemudian diseleksi. 

Pada Tahun 2011 dana beasiswa yang terserap sejumlah 116.400.000 

rupiah. Pada tahun 2013, jumlah dana beasiswa yang disalurkan oleh Ilmu 

Komunikasi melalui FISIB mencapai 1.337.700.000 juta rupiah. Jumlah ini 

terbagi untuk 232 mahasiswa. Jumlah ini meningkat 4 kali lipat dibandingkan 

tahun 2012 yang sebesar 382.100.000 juta untuk 141 mahasiswa. Namun 

demikian, seiring bertambahnya mahasiswa tentu jumlah tersebut masih dirasa 

kurang. Pada dasarnya penilaian mahasiswa lebih diarahkan kepada masih 

kurangnya jumlah beasiswa yang tersedia, bukan pada mekanisme penyaluran 

beasiswa. Penyaluran beasiswa langsung dikoordinasi oleh PD III FISIB. 

Program Studi Ilmu Komunikasi dilibatkan dalam proses seleksi penerimaan 

beasiswa. 
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Gambar 4. Perkembangan Penerima Beasiswa 

  

Peningkatan soft skill mahasiswa dilakukan dengan beberapa cara 

diantaranya adalah pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan yang 

dilaksanakan rutin setiap tahunnya. Selain itu, kemampuan mahasiswa dalam 

berkomunikasi dan wawancara kerja juga diasah dalam workshop yang diakhiri 

dengan psikotes. Di tingkat universitas, terdapat program kewirausahaan yang 

kegiatannya memberikan pelatihan kepada mahasiswa terpilih yang berminat 

dalam bidang kewirausahaan dan memberikan pinjaman modal.  

 
7.  Hasil pembelajaran 

Nilai rerata lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi selama lima tahun 

terakhir selalu di atas angka 3,00. Berdasarkan rerata IPK tersebut, lulusan 

telah bisa bersaing di dunia kerja karena pada umumnya persyaratan IPK 

minimal 2.60. Namun demikian, IPK lulusan masih harus terus ditingkatkan 

karena beberapa instansi menetapkan IPK minimal pelamar kerja sebesar 3,00. 

Apabila dilihat dari sebarannya, sebagian besar lulusan mempunyai IPK 

pada rentang 2,60-3,91 Kondisi ini menunjukkan bahwa pembelajaran pada 

Program Studi Ilmu Komunikasi telah berjalan dengan baik. Target Program 

Studi Ilmu Komunikasi pada tahun 2013-2018 adalah meningkatkan IPK lulusan 

sebesar 0,01 setiap tahunnya sehingga pada tahun 2018 rerata IPK lulusan 

stabil berada dikisaran minimal 3,20. 
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Gambar 5.  Perkembangan IPK Lulusan 

 

Banyak faktor yang menjadi penyebab fluktuasinya IPK mahasiswa, 

antara lain kualitas masukan yang rendah, Program Studi Ilmu Komunikasi 

masih menjadi pilihan kedua atau ketiga sehingga di awal perkuliahan  belum 

tertarik meskipun pada semester lanjut kecenderungan IPK mahasiswa 

semakin meningkat.  

Lama studi mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi mengalami tren 

penurunan dari tahun ke tahun. Namun demikian, lama studi masih di atas 

jumlah tahun yang direncanakan (4 tahun). Pada TA 2011/2012, rerata lama 

studi mahasiswa mencapai 9 semester atau setara dengan 4 (empat) tahun 5 

(lima) bulan. Besarnya rerata lama studi karena masih terdapat mahasiswa 

yang menyelesaikan studinya lebih dari 5 tahun. Lamanya studi ini dipengaruhi 

oleh lama pengerjaan skripsi. Kemampuan mahasiswa dalam menemukan ide 

penelitian dan kemampuan menulis laporan penelitian masih rendah. Tindakan 

yang sudah dilakukan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi guna mengatasi hal  

ini adalah dengan banyak memberikan tugas paper kepada mahasiswa. Format 

tugas paper mengacu pada penulisan ilmiah sesuai sistematika Panduan 

Skripsi dan juga Panduan Penyusunan Proposal PKM.  

 Terdapat tren peningkatan persentase lulusan yang berhasil 

menyelesaikan studinya dalam waktu kurang atau sama dengan 4 tahun. Pada 

TA 2011/2012, 2012/2013 dan 2013/2014, 172 lulusan berhasil menyelesaikan 

studinya selama delapan semester atau 4 tahun. Namun demikian, masih ada 

lulusan yang menyelesaikan studinya dalam waktu lebih dari 5 tahun. 

Persentase lulusan dengan lama studi lebih dari 5 tahun cenderung fluktuatif 
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dari tahun ke tahun. Selain permasalahan lama pengerjaan skripsi, lama studi 

juga dipengaruhi oleh perolehan IP yang rendah di setiap semesternya. Hal ini 

menyebabkan mahasiswa tidak dapat mengambil SKS dengan jumlah standar, 

sehingga memperpanjang lama studi mereka. 

 
Sampai dengan Tahun Ajaran 2014/2015 Ilmu Komunikasi UTM telah 

meluluskan 217 sarjana. Untuk mengetahui profil lulusan dan indeks kepuasan 

para pengguna lulusan dilakukan tracer study. Berdasarkan tracer study ini 

diketahui bahwa sebagian besar (68%) lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi 

bekerja sesuai dengan bidang keahliannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kepuasan Stakeholders terhadap Kompetensi Lulusan 

 

Hasil penilaian pengguna menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa 

Inggris lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi masih perlu ditingkatkan lagi. 

Sebanyak 42,5 % pengguna menyatakan kemampuan Bahasa Inggris lulusan 

termasuk dalam kategori baik, hanya 5 % yang menyatakan sangat baik. Upaya 

untuk menjalin kerjasama dan jejaring diantara lulusan Program Studi Ilmu 

Komunikasi senantiasa dilakukan. Himpunan alumni program studi secara 

resmi sudah dibentuk dengan nama Keluarga Alumni Prodi Komunikasi. Media 

komunikasi terjalin dalam Grup Facebook Keluarga Alumni Ilmu Komunikasi 

(Alumni Prodi Komunikasi UTM). Selain itu di tingkat universitas sudah ada IKA-

UTM. 
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Deskripsi SWOT 

Internal    

Kekuatan (S) : 

1. 
Peningkatan minat mahasiswa pada Program Studi 
Ilmu Komunikasi  

2. Tersedianya beasiswa bagi mahasiswa 
3. Biaya pendidikan yang relatif terjangkau 

4. 
Tersedianya unit kegiatan kemahasiswaan untuk 
pengembangan bakat dan minat mahasiswa 

5. Rerata IPK lulusan sudah diatas 3,00 

6. 
Mahasiswa baru yang daftar ulang selalu diangka 
100% 

7. Telah ada upaya tracer study 

8. 
Telah ada himpunan alumni di tingkat universitas dan 
fakultas dan prgram studi 

  

Kelemahan (W) : 

1. Masa studi masih panjang 

2. 
Kemampuan Bahasa Inggris mahasiswa dan lulusan 
masih rendah 

3. Rasio kompetisi mahasiswa baru masih rendah 

4. 
Sebaran daerah asal mahasiswa masih didominasi 
mahasiswa dari daerah Madura dan Jawa Timur 

5. Belum adanya job placement center 

6. 
Kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa relatif 
rendah 

7 
Angka rasio dosen dan mahasiswa bimbingan 
akademik masih kurang ideal 

  

Peluang (O) : 

1. Adanya kepuasan pengguna lulusan 
2. Terdapat beasiswa dari pihak luar 

3. 
Pendanaan kegiatan hibah kompetisi kreatifitas 
mahasiswa yang semakin meningkat 

4. 
Kerjasama dengan instansi pemerintah maupun 
swasta untuk keperluan magang, PKL dan skripsi 

6. 
Akses Jembatan Suramadu bagi mahasiswa yang 
berasal dari luar Madura 

  

Ancaman (T) : 

1. 
Banyak perguruan tinggi yang memiliki program studi 
sejenis yang menjadi pesaing dalam penerimaan 
mahasiswa baru 

2. 
Adanya lulusan dari perguruan tinggi lain yang 
bersaing dalam pasar kerja 
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D. Sumber Daya Manusia 

1.  Sistem Rekrutmen dan Seleksi Dosen dan Tenaga Pendukung 

Sumber daya manusia lembaga perguruan tinggi dibedakan antara 

dosen dan tenaga kependidikan. Dosen dan tenaga kependidikan di Program 

Studi Ilmu Komunikasi merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karena itu, 

sistem rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan mengacu kepada sistem 

rekrutmen PNS yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 43 tahun 1999 

tentang Kepegawaian, Peraturan Pemerintah No.98 tahun 2000 dan Peraturan 

Pemerintah No.11 Tahun 2002 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang 

berlaku secara nasional yang dilaksanakan oleh Badan Administrasi 

Kepegawaian Negara (BAKN)-Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan 

dikoordinasikan melalui Biro Administrasi Umum (BAUK)-UTM. Kebutuhan 

sumberdaya manusia (jumlah dan kualifikasi) diusulkan oleh program studi ke 

fakultas untuk kemudian diajukan ke universitas. 

Proses seleksi dosen dan tenaga kependidikan dilakukan secara 

terbuka dan transparan yang dikelola secara terpusat di tingkat Institut pada 

Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK). Syarat-syarat pendaftaran 

dosen dan tenaga kependidikan mengikuti persyaratan Calon Pegawai Negeri 

Sipil yang ditetapkan oleh Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 

Tahapan seleksi dosen dan tenaga kependidikan dimulai dengan seleksi 

kelengkapan administrasi kemudian dilanjutkan dengan ujian pengadaan 

CPNS.  

Prosedur pengadaan CPNS dan tenaga kependidikan honorer (kontrak) 

sudah diatur dalam SOP Kepegawaian Universitas Trunojoyo Madura SK 

Rektor nomor 158/UN.46/2013.  Proses ini dilakukan dengan mengacu pada 

petunjuk dan panduan mengenai proses perekturan ada di manual prosedur 

kepegawaian UTM MP CPNS-UTM.40 

 
2. Pengelolaan dosen dan tenaga pendukung 

Pengelolaan SDM di Pogram Studi Ilmu Komunikasi dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan dan rencana pengembangan strategis yang telah disusun. 

Rencana ini dijabarkan dalam Renstra Ditnaga Dikti 2010-2014. Rekrutmen 

dosen didasarkan pada analisis kebutuhan, utamanya pemenuhan rasio dosen 

mahasiswa. Dosen difasilitasi untuk studi lanjut ke tingkat Doktoral (S-3) baik di 

dalam maupun luar negeri. peningkatan kemampuan keilmuan dan pedagogik, 

didukung dengan mengikuti kegiatan ilmiah baik seminar, workshop dan short 

course. Penelitian bersama dengan lembaga atau universitas lain 
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dikembangkan untuk menjawab kemajuan teknologi. Tenaga kependidikan juga 

diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan sesuai tuntutan pekerjaan. 

Proses seleksi juga menjadi tanggung jawab Program Studi Ilmu 

Komunikasi. Selain menentukan kualifikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi 

dilibatkan dalam seleksi dosen dan tenaga kependidikan baik formasi CPNS 

maupun kontrak. Ketua program studi dan satu dosen mendapatkan tugas 

untuk menjadi tim pewawancara pada saat rekrutmen SDM. 

Pola reward and punishment juga ditegakkan di Program Studi Ilmu 

Komunikasi. Pola punishment mengacu pada aturan perundangan yang 

berlaku, khusus untuk dosen telah ada dokumen kode etik yang telah 

ditetapkan sebagai acuan. Penilaian kinerja juga diwujudkan dalam penilaian 

tahunan melalui DP3 atau SKP bagi PNS dan evaluasi kontrak bagi tenaga 

kontrak. Peningkatan jenjang karir juga menjadi perhatian, dosen selalu 

dimotivasi untuk mengajukan kenaikan jabatan fungsional apabila telah 

memenuhi syarat yang ditetapkan. Penundaan usulan kenaikan jabatan 

fungsional juga merupakan salah satu upaya penegakan disiplin dan kode etik 

dosen. Upaya yang telah dilakukan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi guna 

meningkatkan kinerja dosen adalah dengan merancang pemberian intensif bagi 

dosen yang berprestasi. 

 

3. Profil dosen dan tenaga pendukung 

Program Studi Ilmu Komunikasi mempunyai 17 dosen tetap yang bidang 

keahliannya sesuai dengan program studi. Berdasarkan pada tingkat 

pendidikan, semua dosen telah berpendidikan S-2. Diharapkan pada tahun 

2020 semua dosen telah memenuhi kualifikasi pendidikan S-3 sesuai dengan 

amanah UU Guru dan Dosen. 

 
Tabel 3. Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi 

No. Nama Dosen Tgl. Lahir 
Jabatan 

Akademik 
Gelar Akademik 

Pendidikan S1, S2, 

S3  dan Asal 

Universitas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Dinara M. Julijanti  22 Juli 1970 
Lektor 

Kepala 
M.Si, S.Sos 

S1, Stikosa AWS 

SBY  

S2, UNITOMO  

2 Netty Dyah Kurniasari, 25 Maret 1980 
Lektor 

Kepala 
M.Med. Kom, S.Sos 

S1, UNAIR  

S2, UNAIR  

3 Muhtar Wahyudi 
6 Desember 

1972 
Lektor MA, S.sos 

S1, UNITOMO  

S2, Univ Sains 

Malaysia  

4 Nikmah Suryandari 15 April 1973 Lektor M.Si, S.Sos 
S1, UNS 

S2, UNS 
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Gambar 7. Sebaran Kualifikasi Pendidikan 

 

Setengah dari jumlah dosen  berusia relatif muda yaitu sebanyak 53% 

berada pada rentang usia 31-40 tahun. Kondisi ini berarti terdapat peluang 

besar bagi dosen Program Studi Ilmu Komunikasi untuk bisa melanjutkan studi 

ke S-3, utamanya ke luar negeri. Banyaknya dosen yang berusia muda 

mempunyai potensi pada peningkatan produktifitas dan keberlanjutan dosen di 

Program Studi Ilmu Komunikasi. Namun demikian, dosen muda juga 

mempunyai kekurangan pada pengalaman yang relatif masih sedikit dan perlu 

mendapatkan bimbingan dosen yang senior. 

 

5 Sri Wahyuningsih 6 Juni 1978 Lektor M.Si, S.Sos 
S1, UMM 

S2, UNPAD 

6 Farida Nurul R  7 Juli 1974 Lektor M,Si, SS 
S1, UNAIR 

S2, UNS 

7 Bani Eka Dartiningsih,  7 Januari 1978 Lektor M.Si, S.Sos 
S1, UPN Veteran 

S2, UNAIR 

8 Ahmad Cholil 1 Juni 1974 Lektor M.Si, S.Ag 
S1, UII 

S2, UNITOMO 

9 Tatag Handaka 24 Maret 1973 Lektor M.Si, S.Sos 
S1, UNITOMO 

S2, UI 

10 Surokim, S.Sos., MSi  22 Juni 1974 Lektor M.Si, S.Sos 
S1, UNAIR 

S2,  UNITOMO 

11 Dessy Trisilowaty 
15 Desember 

1982 
Lektor M.Si, S.Sos 

S1, UNMER 

S2, UNAIR 

12 
 

R.Bambang Moetijoso  3 Oktober 1971 Asisten Ahli M.Si, S.Sos 
S1, UNITOMO 

S2, UNITOMO 

13 
 

Imam Sofyan  
14 November 

1977 
Asisten Ahli M.Si, S.Sos 

S1, UMM 

S2, UNAIR 

14 
 

Dewi Quraisyin 
10 Oktober 

1979 
Asisten Ahli M.Si, S.Pd.I 

S1, UIN Surabaya 

S2, UNITOMO 

15 Drajat Wicaksono, 1 April 1977 Asisten Ahli M.Si, S.Sos 
S1, APMD  

S2,  UNS 

16 Yuliana Rakhmawati 
15 Agustus 

1979 
Asisten Ahli Dr, M.Si, S.Sos 

S1, UNS 

S2, UNS 

S3, UNPAD 

17 
Teguh Hidayatul 
Rachmad 

07 Juli 1986 
Staf 
Pengajar 

S,Sos, M.A 
S1 , UTM 

S2, UGM 

94% 

6% 

S2

S3
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Gambar 8. Sebaran Usia Dos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Sebaran Jabatan Fungsional Dosen 

 

Masih mudanya usia dosen Program Studi Ilmu selain menyebabkan 

masih rendahnya pengalaman dosen dalam kegiatan tri dharma perguruan 

tinggi juga menyebabkan masih rendahnya jabatan fungsional. Sebagian dosen 

memiliki jabatan fungsional asisten ahli dan lektor, baru 11 % yang mempunyai 

jabatan fungsional Lektor Kepala. Apabila dilihat dari standar BAN-PT, 

persentase jabatan fungsional dosen Program Studi Ilmu Komunikasi masih 

belum memenuhi. Upaya yang dilakukan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi 

adalah dengan memacu dosen untuk melakukan kegiatan penelitian dan 

mempublikasikannya pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, 

diseminasi dalam forum seminar nasional dan internasional. 

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan 

11% 
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28% 
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47% 34-39

40-45
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dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). 

Sedangkan profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan yang memerlukan 

keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma 

tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.  

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai 

seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas 

profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. 

Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan 

Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen. 

Dosen yang kompeten untuk melaksanakan tugasnya secara profesional 

adalah dosen yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian 

dan sosial yang diperlukan dalam praktek pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat.  

Sampai dengan tahun 2015, hampir semua dosen (90%) yang telah 

lulus sertifikasi dosen. Beberapa dosen yang belum tersertifikasi dikarenakan 

sedang menjalankan studi lanjut jenjang S-3. Kuota sertifikasi dosen ditentukan 

oleh DIKTI berdasarkan urutan jenjang pendidikan, jabatan fungsional dan 

kepangkatan. Rasio dosen dan mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi 

mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan 

jumlah mahasiswa. Apabila dilihat dari standar BAN-PT, rasio dosen dan 

mahasiswa yang ideal untuk program Ilmu Sosial adalah antara 1:20 hingga 

1:50, rasio dosen dan mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi masuk 

kategori cukup tetapi belum ideal.  

Selain dosen, peran tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran 

tidak kalah pentingnya. Tenaga kependidikan ini meliputi pustakawan, operator 

Siakad, operator jaringan, sistem informasi, networking dan administrasi. 

Jumlah ini tersebar pada beberapa unit yaitu UPT Perpustakaan (12 orang), 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya ( 6 orang), UPT PUSKOM ( 6 orang) dan 

Program Studi Ilmu Komunikasi (2 orang). Apabila dilihat dari kualifikasi 

akademik, sebagian besar tenaga kependidikan mempunyai kualifikasi S-1. 

Jumlah pustakawan dengan pendidikan formal bidang perpustakaan sebanyak 
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12 orang, yang terdiri dari 6 orang berkualifikasi S-1 dan 6 orang berkualifikasi 

D-3. Tenaga pustakawan dikelola langsung oleh UPT Perpustakaan.  

 

4.  Peraturan kerja dan kode etik 

Dosen dan tenaga kependidikan Program Studi Ilmu Komunikasi terikat 

dengan peraturan serta kode etik yang berlaku. Sebagai PNS, dosen dan 

tenaga kependidikan harus mematuhi PP 30/2010 tentang disiplin pegawai 

negeri sipil. Selain itu dosen Program Studi Ilmu Komunikasi harus senantiasa 

menjalankan kode etik dosen yang telah ditetapkan oleh Universitas Trunojoyo 

Madura.  

Kode etik dosen ini telah ditetapkan Rektor UTM melalui keputusan 

rektor nomor : 043/H46/2009 tentang Penetapan Kode Etik Dosen Universitas 

Trunojoyo. Kode etik dosen ini telah memberikan rambu-rambu tentang etika 

dosen beserta sanksinya seperti dijelaskan pada pasal 35 Bab VI bagian Kedua 

tentang pelanggaran dan sanksi antara lain: 

1. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik merupakan wewenang 

Dewan Kehormatan; 

2. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik dapat berupa: 

a. Peringatan tertulis; 

b. Penundaan kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional; 

c. Skorsing atau penonaktifan untuk sementara waktu dalam kegiatan 

Tridharma Perguruan Tinggi. 

  

5.  Pengembangan Staf  

Upaya pengembangan staf yang telah dilakukan oleh Program Studi 

Ilmu Komunikasi adalah dengan memberikan kesempatan bagi dosen untuk 

melaksanakan studi lanjut. Sampai dengan tahun 2013, terdapat 6 dosen yang 

melaksanakan studi lanjut S-3. 

 
Tabel 4. Dosen yang sedang studi lanjut 

 

No Nama Dosen Jenjang  
Bidang  
Studi 

Perguruan 
Tinggi 

Negara Tahun 

1 Drajat Wicaksono S-3 Komunikasi 
Pembangunan 

UGM Indonesia 2010 

2 Ach.Cholil S3 Ilmu Komunikasi  University of 
Malaya 

Malaysia 2010 

3 Bani Eka Dartiningsih S3 Ilmu Komunikasi UNPAD Indonesia 2011 
4 Tatag Handaka S-3 Komunikasi 

Pembangunan 
UGM Indonesia 2012 

5 Nikmah Suryandari S-3 Ilmu Sosial  UNAIR Indonesia 2012 
6 Farida Nurul 

Rahmawati 
S-3 Ilmu Sosial UNAIR Indonesia 2014 

7 Sri Wahyuningsih S-3 Ilmu Komunikasi UNPAD Indonesia 2015 
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Berdasarkan Tabel 4, tampak bahwa dari ketujuh dosen yang sedang 

studi lanjut hanya ada satu dosen yang studi lanjut di luar negeri. Kemampuan 

bahasa Inggris menjadi kendala bagi dosen yang lain untuk melanjutkan studi di 

luar negeri. Oleh karena itu, pada tahun 2011 dan 2012, Program Studi Ilmu 

Komunikasi mengirim 3 dosen untuk mengikuti pelatihan bahasa Inggris yang 

diselenggarakan oleh DIKTI. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan Bahasa Inggris dosen sehingga diharapan dapat studi lanjut ke 

luar negeri. Selain itu, Program Studi Ilmu Komunikasi juga mendorong dosen 

untuk mengikuti program pelatihan Bahasa Inggris yang diselengarakan oleh 

UPT Bahasa UTM. Pelatihan Bahasa Inggris ini dilaksanakan setiap liburan 

semester sehingga dapat dilaksanakan secara intensif dan tidak terkendala 

oleh aktifitas pembelajaran.  

Upaya lain dalam pengembangan staf dilakukan dengan mengikutkan 

seminar, magang, pelatihan, dan studi lanjut yang sebelumnya telah dibuat 

rencana pengembangan studi lanjut untuk dosen. Pada perencanaan tersebut 

mencantumkan nama dosen, tahun berangkatan studi lanjut, bidang keahlian 

yang diminati dan perguruan tinggi yang dituju.  

 
Tabel 5. Proyeksi studi lanjut dosen 

No Nama Dosen Jenjang  
Bidang  
Studi 

Perguruan 
Tinggi 

Negara Tahun 

1 Mukhtar Wahyudi S-3 Kajian Budaya UI Indonesia 2016 
2 Surochiem  S-3 Media Studies Jepang Jepang 2017 
3 Imam Sofyan S-3 Communication 

Studies 
Inggris Inggris 2017 

4 Dinara Maya Julijanti  S-3 Ilmu Komunikasi UNPAD Indonesia 2018 
5 Sri Wahyuningsih S-3 Ilmu Komunikasi  UNPAD Indonesia 2018 
6 Netty Dyah Kurniasari S-3 Communication 

Studies 
Monash 
University 

Australia 2019 

7 Dessy Trissilowaty S-3 Media Studies  Ohio State Amerika 2019 
8 Dewi Quraysin S-3 Ilmu Sosial UNAIR Indonesia 2019 
9 Bambang Moertijoso S-3 Fotografi ISI Yogyakarta Indonesia 2020 

 

Seluruh dosen Program Studi Ilmu Komunikasi telah lulus kegiatan 

pelatihan PEKERTI dan AA, baik yang diselenggarakan di luar institusi UTM 

maupun yang diselenggarakan oleh P3AI (Pusat Peningkatan dan 

Pengembangan Aktifitas Instruksional)-UTM. Melalui kegiatan tersebut, 

diharapkan dosen mempunyai kemampuan dalam bidang instruksional 

sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik.  

Sedangkan untuk tenaga administrasi, FISIB telah memberikan 

kesempatan dalam kegiatan pelatihan baik dilakukan di internal maupun dikirim 

ke institusi lain. Jenjang karir bagi tenaga administrasi dikoordinasikan oleh 

BAUK UTM melalui Baperjakat. Jenjang karir ini disesuaikan dengan prestasi 
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dan kinerja tenaga administrasi. Pada jabatan struktural tertentu, dilaksanakan 

pendidikan dan pelatihan yang lngsung dilaksanakan oleh Dikti. 

 
Deskripsi SWOT 

Internal    

Kekuatan (S) : 

1. Rasio dosen dan mahasiswa cukup (1:50) 

2. 
Dosen dalam katagori berusia produktif dan 
mempunyai semangat tinggi dengan latar belakang 
perguruan tinggi  yang bervariasi 

3. 
Proses rekrutmen dan seleksi didasarkan pada asas 
keterbukaan, kepatutan dan kelayakan.  

4. 
Sudah ada mekanisme reward dan punishment bagi 
dosen dan tenaga kependidikan 

5. 
Mekanisme pengembangan staf sudah ada dan 
berjalan dengan baik 

Kelemahan (W) : 

1. 
Pengalaman dosen masih rendah, ditunjukkan dengan 
tingkat jabatan fungsional yang relatif rendah. 

2. 
Dosen dengan kualifikasi pendidikan S-3 masih 
rendah 

3. Kemampuan Bahasa Inggris dosen masih rendah 

Peluang (O) : 

1. 
Tersedianya beasiswa untuk studi lanjut dosen dan 
calon dosen 

2. 
UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, akan 
mendorong dosen sebagai seorang pendidik yang 
profesional serta menjamin kesejahteraan dosen 

3. 
Adanya kerjasama dengan instansi lain untuk 
pengembangan staf 

Ancaman (T) : 1. Adanya persaingan SDM di PTN yang sudah mapan 
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E.   Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik 

1.  Kesesuaian dengan Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan 

 Visi, misi, sasaran dan tujuan Program Studi Ilmu Komunikasi yang 

telah ditetapkan menjadi acuan dalam kegiatan pembelajaran. Salah satunya 

adalah melalui kurikulum pendidikan. Kurikulum Program Studi Ilmu Komunikasi 

sudah sesuai dengan visi, misi, sasaran dan tujuan yang ada. Orientasi 

pengembangan kurikulum Program Studi Ilmu Komunikasi adalah pada upaya 

menghasilkan lulusan yang berkualitas sehingga mampu memberi solusi 

permasalahan individu, masyarakat dan bangsa. Kurikulum dipahami sebagai 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan 

pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi (SK 

Mendiknas No. 232/U/2000 Pasal 1 butir 6). Kurikulum dipahami sebagai 

dokumen dan sebagai bahan pembelajaran yang nyata dalam pendidikan tinggi 

dan menjadi dasar penyelenggaraan program studi dengan cakupan kurikulum 

inti dan kurikulum institusional. 

Tolok ukur pengembangan kurikulum Program Studi Ilmu Komunikasi 

adalah kualitas (mutu). Merujuk pada visi pendidikan tinggi secara universal, 

yaitu melahirkan orang-orang terdidik (educated people). Secara garis besar, 

kerangka pengembangan pembelajaran di Program Studi Ilmu Komunikasi 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11.  Diagram alir kerangka pengembangan pembelajaran 
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Kerangka pembelajaran yang jelas dimulai dengan visi yang jelas. Oleh 

karena itu diperlukan suatu proses penjabaran dari visi. Visi Program Studi Ilmu 

Komunikasi adalah  

 
“Menjadi Program studi yang memiliki daya saing dalam 
pengembangan keilmuan dan keterampilan di bidang komunikasi 
menuju potensi kreatif, inovatif, eksis dengan bertumpu pada nilai 
budaya dan kearifan lokal di tingkat regional pada tahun 2018. “ 
 

Terdapat tiga kata kunci yang perlu dicermati dari visi tersebut, yaitu 

pengembangan kelimuwan dan keterampilan, nilai budaya dan kearifan lokal 

dan moralitas serta kreatif dan inovatif. Ketiga kata kunci ini dijabarkan dalam 

kurikulum Program Studi Ilmu Komunikasi. Untuk mencapai visi tersebut, 

Program Studi Ilmu Komunikasi mengemban misi untuk menyelenggarakan 

pendidikan dalam bidang-bidang yang mendukung pengembangan ilmu 

komunikasi melalui kegiatan pembelajaran yang sesuai standar kualitas 

nasional. Diharapkan dengan misi yang telah dijalankan dengan baik akan 

dapat mencapai tujuan yaitu menghasilkan tenaga profesional di bidang Ilmu 

Komunikasi yang berwawasan luas, disiplin, beretos kerja, kreatif, inovatif dan 

beretika. 

 Kurikulum yang dikembangkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi 

telah sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut 

diatas. Hal ini dicerminkan dari kompetensi yang ada. 

Kompetensi utama : 

Learning Outcome prodi ilmu komunikasi adalah sebagai berikut :  

1. Mampu menerapkan keahlian ilmu komunikasi dan penggunaan 

teknologi komunikasi dalam menunjang bidang jurnalistik, broadcasting, 

media baru (new journalism), kehumasan, dan survey opini public guna 

menghadapi perubahan ICT di masa depan.  

2. Menguasai konsep teoritis bidang ilmu komunikasi secara umum dan 

konsep teoritis bagian khusus pada bidang jurnalistik, kepenyiaran 

(broadcasting), periklanan (advertising), humas (public relation) dan media 

baru (new media).  

3. Mampu mengembangkan sikap kreatif, inovatif dan berani mengambil 

keputusan yang tepat berdasarkan proses rasional dan memiliki 

kemampuan memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan 

kelompok. 



 

     
Evaluasi Diri Prodi Ilmu Komunikasi 39 

FISIB-Universitas Trunojoyo Madura 

4. Mampu berkomunikasi secara efektif dalam pergaulan sosial, budaya 

dalam lingkup lokal, nasional dan mampu mengembangkan karier dan 

ketrampilan profesional secara bertanggung jawab. 

 

Kompetensi Pendukung : 

1. Mampu untuk mendesain karya kreatif dibidang industi kreatif komunikasi  

2. Mampu untuk menghimpun dan mensintesakan informasi, 

menggabungkan beragam ide-ide dan individu dalam sebuah tim. 

3. Mampu untuk menciptakan kretifitas imajinasi, inovasi, mengangkat potensi 

lokal sebagai pendukung industri kreatif yang memiliki nilai ekonomis. 

4. Kemampuan untuk membuat dan mengekspresikan opini yang 

berdasarkan fakta dalam mendorong penguatan publik. 

 

Kompetensi lainnya : 

Memiliki kemampuan mengembangkan kewirausahaan 

(entreupenership) berbasis industri kreatif, beragam keterampilan komunikasi 

dan teknologi informasi. Sesuai dengan Keputusan Senat 

No.35/H.46/Senat/2010 tentang pencirian program studi Ilmu Komunikasi UTM 

dengan basis modal sosial budaya Madura “asopah angin atepal ombak” 

mahasiswa dibekali dengan mata kuliah Komunikasi Masyarakat Madura. 

 

2.  Relevansi dengan tuntutan dan kebutuhan stakeholders 

Kurikulum Program Studi Ilmu Komunikasi juga dikembangkan 

berdasarkan tuntutan dan kebutuhan stakeholders yang ada. Penyusunan 

kurikulum dengan mempertimbangkan masukan dari konsorsium 

penyelenggara pendidikan ilmu ko munikasidi Indonesia, yaitu Asosiasi 

Penyelenggara Pendidikan Ilmu Komunikasi (ASPIKOM)., organisasi profesi di 

bidang kehumasan (PERHUMAS), lulusan, pengguna lulusan, dosen, tenaga 

kependidikan dan tenaga ahli dari luar UTM. Selain itu Program Studi Ilmu 

Komunikasi melakukan benchmarking pada beberapa perguruan tinggi lain 

yang telah mapan seperti Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada 

dan Universitas Sebelas Maret. Benchmarking dilakukan melalui kegiatan studi 

banding maupun penelusuran dokumen secara online di laman ketiga institusi 

tersebut. 

Tuntutan dan kebutuhan dunia kerja menjadi pertimbangan dalam 

penyusunan kurikulum. Melalui kegiatan tracer study, Program Studi Ilmu 

Komunikasi mendapatkan profil lulusan. Profil lulusan disini adalah bidang kerja 
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yang digeluti oleh lulusan. Sebagaimana disampaikan di depan, kurikulum yang 

dikembangkan harus berbasis pada kompetensi yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran. Untuk menentukan kompetensi, maka Program Studi Ilmu 

Komunikasi melakukan analisis terhadap profil lulusan. Setiap bidang kerja atau 

jabatan dianalisis kompetensi yang dibutuhkan, termasuk di dalamnya 

kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya. 

Penilaian pengguna lulusan juga menjadi pertimbangan dalam 

penyusunan kurikulum. Kegiatan tracer study juga melibatkan pengguna 

lulusan. Program Studi Ilmu Komunikasi memberikan kueisioner bagi pengguna 

lulusan untuk memberikan penilaian terhadap mutu lulusan. Selain itu, 

pengguna juga dapat memberikan masukan terhadap kurikulum yang mereka 

butuhkan di dunia kerja. 

Upaya mensinergikan dengan dunia kerja juga dilakukan oleh Program 

Studi Ilmu Komunikasi. Salah satunya adalah dengan MK Kuliah Kerja 

Komunikasi dengan beban 3 SKS. KKK harus dilakukan oleh mahasiswa untuk 

memberikan pengalaman kerja dan mampu membandingkan antara teori yang 

diperoleh dengan keadaan di lapang.  

Masih tingginya angka pengangguran medorong Program Studi Ilmu 

Komunikasi untuk memberikan muatan kewirausahaan dalam kurikulum. 

Muatan kewirausahaan dapat berupa MK Kewirausahaan yang mandiri atau 

mengintegrasikan kewirausahaan pada beberapa mata kuliah maupun tugas 

akhir. Program Studi Ilmu Komunikasi selain memberikan MK Kewirausahaan 

juga memberikan muatan kewirausahaan pada beberapa mata kuliah lainnya.  

Peninjauan kurikulum dilaksanakan melalui rapat program studi 

berdasarkan masukan dari berbagai pihak, antara lain mahasiswa, dosen, 

lulusan, pengguna serta peer group. Masukan tersebut didapatkan melalui 

kueisioner umpan balik pada setiap pembelajaran, kueisioner tracer study dan 

kegiatan lokakarya ASPIKOM. Program Studi Ilmu Komunikasi juga 

mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

adaptif terhadap situasi yang ada di sekitarnya. 

Peninjauan dapat berupa penghapusan MK yang dinilai tidak relevan, 

penyusunan MK baru maupun penyesuaian isi dari MK. Penyesuaian isi MK 

dilakukan dengan diskusi kelompok dosen pengajar dalam satu rumpun bidang 

keahlian. MK yang diindikasikan terdapat overlapping materi kemudian dibedah 

secara bersama-sama untuk kemudian disusun GBPP dan SAP yang baru. 
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3.  Struktur dan isi kurikulum 

 Struktur dan isi kurikulum yang meliputi keluasan, kedalaman, 

koherensi dan organisasi sebagaimana yang tertuang dalam Buku Panduan 

Akademik Universitas Trunojoyo Madura. Penyusunan kurikulum Program Studi 

Ilmu Komunikasi berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi 

dan penilaian hasil belajar mahasiswa serta Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 045/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi. 

Penyusunan kurikulum Program Studi Ilmu Komunikasi berpedoman 

pada Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 11 Tahun 2006 tentang pedoman 

statuta Universitas Trunojoyo. Dalam statuta menyebutkan bahwa: 

(1) Pelaksanaan pendidikan disusun dalam kurikulum program studi; 

(2) Kurikulum program studi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan 

kewarganegaraan dan bahasa serta mata kuliah lain sesuai dengan 

konsentrasi masing-masing program studi; 

(3) Penyusunan kurikulum diarahkan untuk mengembangkan potensi dan minat 

untuk mencapai kompetensi yang sesuai dalam rangka meningkatkan daya 

saing bangsa, dengan tetap memperhatikan tujuan program studi, 

pengembangan kemampuan pribadi dan profesional mahasiswa, 

kepentingan pembangunan nasional, kebutuhan masyarakat serta kekhasan 

dan keunggulan masing-masing program studi; 

(4) Kurikulum dikembangkan dan dievaluasi secara berkala dengan 

mempertimbangkan masukan berbagai pihak yang berkepentingan 

(Stakeholder) dengan program studi termasuk organisasi profesi, dengan 

memperhatikan : 

a. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olah raga ; 

b. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional; 

c. Tuntutan dunia usaha dan industri ; 

d. Dinamika perkembangan global ; 

e. Etika, estetika, kelestarian budaya bangsa. 

Pengembangan dan implementasi kurikulum di lingkungan Universitas 

Trunojoyo Madura berdasarkan pada Peraturan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan yang berlaku di antaranya: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;  
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan;  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan;  

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang 

Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil 

Belajar Mahasiswa; 

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. 

Pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan di 

lingkungan Univesitas Trunojoyo Madura diatur dalam beberapa peraturan dan 

kebijakan rektor UTM sebagai berikut:  

1. Keputusan Rektor UTM Nomor: 296/H46/2006tertanggal 6 Desember 2006 

tentang Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum. 

2. Keputusan Rektor UTM Nomor: 297/H46/2006tertanggal 6 Desember 2006 

tentang Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum berbasis KBK 

3. Keputusan Rektor UTM Nomor: 156/UN46/2006 tertanggal 10 Maret 2006 

tentang Kebijakan Mutu Universitas Trunojoyo Madura.  

4. Keputusan Rektor UTM nomor: 066/UN46/2012 tertanggal 2 Januari 2012 

tentang Panduan Akademik Universitas Trunojoyo Madura sebagai 

perubahan Keputusan rektor nomor: 079/UN46/2011. 

5. Kebijakan Mutu Akademik Universitas Trunojoyo berdasarkan Keputusan  

Rektor nomor: 156/UN46/206 tertanggal 10 Maret 20106.. 

6. Penetapan Kode dan Bobot SKS Mata Kuliah Wajib Universitas Trunojoyo 

Madura berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 058/UN46/2012 

tertanggal 19 April 2012.  

Penerapan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) di lingkungan 

Universitas Trunojoyo Madura berdasarkan pada Keputusan Rektor UTM 

Nomor:Nomor: 297/H46/2006tertanggal 6 Desember 2006 tentang Evaluasi dan 

Pengembangan Kurikulum berbasis KBK. 

Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 058/UN46/2012 

tertanggal 19 April 2012 tentang Penetapan Kode dan Bobot SKS mata Kuliah 

Wajib universitas, terdapat beberapa mata kuliah wajib universitas yang terdiri 

dari mata kuliah Pendidikan Agama, Kewirausahaan, Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan KKN. Mata kuliah 

kewirausahaan sebagai mata kuliah wajib universitas merupakan bentuk 

kekhasan (pencirian) UTM dibandingkan dengan perguruan tinggi lain. Mata 
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kuliah Kewirausahaan sebagai mata kuliah wajib universitas didasarkan pada 

pemikiran dan kondisi Madura sebagai sumber entrepreneur di 

Indonesia.Dengan adanya bekal keilmuan di bidang entrepreneurship 

(kewirausahaan) diharapkan tumbuhnya SDM Madura menjadi entrepreneur 

yang memiliki kompetensi yang handal dan tangguh dengan manajemen 

modern yang lebih baik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  

Kurikulum yang diterapkan di UTM menggunakan Sistem Satuan Kredit 

Semester (SKS). Berdasarkan Keputusan Rektor nomor 066/UN46/2012 

tentang Panduan Akademik tertanggal 2 Januari 2012 disebutkan bahwa beban 

SKS mahasiswa untuk program diploma adalah 110-120 SKS, program sarjana 

adalah 144-160 SKS dan program magister adalah 35-120 SKS. Untuk program 

studi Ilmu Komunikasi jumlah SKS minimal yang harus ditempuh oleh 

mahasiswa untuk menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Komunikasi 

minimal sebanyak 144 SKS, dengan rincian 144 SKS mata kuliah wajib dan 

sisanya sebanyak 12 SKS mata kuliah pilihan. 

Di dalam memberikan pelayanan akademik yang baik dan menjamin 

kepastian kurikulum dan mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi, maka 

mata kuliah yang ditawarkan harus disimpan dalam pangkalan data universitas 

yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui http//www.siakad.trunojoyo.ac.id. 

Hal ini dilakukan karena dalam pengambilan Kartu Rencana Studi (KRS) sudah 

dilakukan oleh mahasiswa secara online. 

Dalam upaya pengembangan kurikulum, Universitas Trunojoyo Madura 

membentuk Pusat Peningkatan dan Pengembangan AktivitasIntruksional (P3AI) 

yang terbentuk berdasarkan keputusan rektor Nomor:128/UN46/2009 

tertanggal 20 Desember 2009 tentang  Pembentukan P3AI. Salah satu tugas 

dan fungsi dari P3AI adalah melakukan pendampingan pengembangan 

kurikulum program studi. 

Jumlah SKS minimal yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk 

menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Komunikasi minimal sebanyak 144 

SKS, dengan rincian 144 SKS mata kuliah wajib dan sisanya sebanyak 12 SKS 

mata kuliah pilihan. 

 

4.  Derajat integrasi materi pembelajaran 

Kurikulum Program Studi Ilmu Komunikasi pada dasarnya 

mengintegrasikan beberapa bidang kajian yaitu jurnalistik, broadcasting, 

periklanan dan humas. Sejak TA 2009/2010, Program Studi llmu Komunikasi 
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membagi konsentrasi/peminatan yaitu komunikasi politik dan komunikasi bisnis. 

Tetapi sejak TA.2013/2014 berdasarkan masukan dari stakeholders program 

studi menerapkan kajian monoprogram. Integrasi ini didasarkan pada tuntutan 

dunia kerja yang menghendaki lulusan Ilmu Komunikasi yang generalis dan 

juga mempertimbangkan sumberdaya yang ada. Sampai saat ini, sebagian 

besar dosen Program Studi Ilmu Komunikasi masih berkualifikasi S-2 sehingga 

diharapkan peminatan akan bisa dilaksanakan setelah semua dosen 

berkualifikasi S-3 pada tahun 2020. 

Selain intra disiplin ilmu, Program Studi Ilmu Komunikasi juga 

mengintegrasikan bidang kajian antar disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi 

dan ekonomi. Hal ini tercermin dari mata kuliah yang disajikan, antara lain MK 

Sosiologi Komunikasi, Psikologi Komunikasi. Pada beberapa mata kuliah, 

terdapat integrasi antar disiplin ilmu dalam satu mata kuliah. Materi 

pembelajaran yang disajikan merupakan integrasi dari dua disiplin ilmu yang 

berbeda sehingga diharapkan dapat memberikan bekal kompetensi yang lebih 

baik. Misalnya pada MK Komunikasi Politik dan Ekonomi Politik Media 

memberikan ulasan aspek komunikasi, politik dan ekonomi pada komoditas 

media. Mahasiswa selain mampu mengenal aspek komunikasi dari kedua 

dimensi tersebut diharapkan juga memahami aspek ekonomi (nilai tukar)-nya 

sehingga pemahaman yang diberikan bisa menyeluruh dan integral. 

Apabila dilihat dari topik skripsi mahasiswa, tampak bahwa kajian 

Program Studi Ilmu Komunikasi juga beragam terdiri dari beragam dimensi 

diantaranya komunikasi antarpribadi, komunikasi lintas budaya, komunikasi 

organisasi, komunikasi massa, komunikasi politik. Selain dari topik yang 

berbeda, jurnalistik dan kepenyiaran (media), periklanan, kehumasan (PR). 

 

5. Kurikulum lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdekat 

dan kepentingan internal lembaga 

Program Studi Ilmu Komunikasi selalu mempertimbangkan aspek 

lokalitas dalam pembelajarannya. Pada beberapa mata kuliah, materi diarahkan 

pada pengembangan potensi lokal yang ada dan berorientasi pada budaya 

masyarakat Madura. Madura mempunyai banyak potensi yang belum digali. 

Pada ragam budaya masyarakat Madura dan pola interaksinya mesenginspirasi 

program studi Ilmu Komunikasi untuk secara khusus mengkajinya pada mata 

kuliah komunikasi masyarakat madura.  
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Selain itu, Madura merupakan wilayah kajian Industri kreatif yang cukup 

potensial. Komoditas batik, kekayaan alam, dan jamu merupakan sarana untuk 

pengembangan kewirausahaan yang mandiri. Upaya pengembangan bisnis 

kecil (UMKM) dengan mengambil beberapa kasus komoditas juga menjadi 

bagian yang penting dalam pembelajaran di Program Studi Ilmu Komunikasi. 

Masalah pengangguran yang semakin tahun mengalami peningkatan 

diangkat dalam mata kuliah kewirausahaan dan diintegrasikan pada beberapa 

mata kuliah lain yang relevan. Diharapkan mahasiswa mampu 

mengembangkan budaya kewirausahaan sehingga ketika lulus dapat menjadi 

wirausaha yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi 

pengangguran. 

Kepekaan sosial mahasiswa terhadap permasalahan yang ada di 

masyarakat sekitar juga diasah melalui MK KKN yang dikelola oleh LPPM UTM. 

Melalui MK KKN diharapkan mahasiswa dapat menganalisis permasalahan 

yang ada di masyarakat dan mampu memberikan solusi yang tepat secara 

multidisiplin. MK KKN mempunyai bobot  3 SKS dan dilaksanakan dalam waktu 

satu bulan di beberapa desa di Madura. Sampai dengan TA 2013/2014 KKN 

telah menjangkau wilayah Bangkalan, Sampang dan Pamekasan. 

 

6.  Mata kuliah pilihan yang merujuk pada harapan/kebutuhan mahasiswa  

 secara individual/kelompok mahasiswa tertentu. 

Mata kuliah pilihan yang ditawarkan pada Program Studi Ilmu 

Komunikasi sebanyak 12 SKS. Penawaran MK pilihan dibedakan setiap 

semester ganjil dan genap. Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya, 

MK Pilihan dapat dilaksanakan apabila jumlah peserta minimal 10 mahasiswa. 

MK pilihan yang ditawarkan disesuaikan dengan kebutuhan dan minat 

mahasiswa.  

 

7.   Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri 

Kurikulum Program Studi Ilmu Komunikasi dirancang untuk tujuan 

pengembangan diri dalam bidang studinya. Kurikulum Program Studi Ilmu 

Komunikasi mewajibkan pembuatan skripsi sebagai syarat kelulusan. 

Pembuatan skripsi dimaksudkan untuk melatih mahasiswa berpikir ilmiah dan 

mampu membaca fenomena permasalahan yang dihadapi masyarakat. Melalui 

skripsi juga akan lebih memudahkan mahasiswa melanjutkan studi ke jenjang 

yang lebih tinggi (Pascasarjana). Sampai dengan TA 2014/2015 terdapat 20 

lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi yang melanjutkan pendidikan ke 
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jenjang S-2 ke berbagai Program Pascasarjana PT seperti Magister Science 

Universitas Gajah Mada, Magister Sains Universitas Airlangga, Magister Sains 

Universitas Dr. Soetomo Surabaya dan Magister sains Universitas Sebelas 

Maret Surakarta, magister sains Universitas Padjadjaran Pada tahun 2011, 1 

alumni Program Studi Ilmu Komunikasi berhasil lolos seleksi program beasiswa 

S-2 Science Kajian Media di Universitas Gajah Mada dengan biaya Beasiswa 

Mahasiswa Unggulan DIKTI. 

Mutu lulusan tidak hanya diukur dengan kemampuan akademik saja 

yang dicerminkan oleh nilai IPK tetapi juga kemampuan non akademik (soft 

skill) nya. KKK dengan beban 3 SKS harus dilakukan oleh mahasiswa untuk 

memberikan pengalaman kerja dan mampu membandingkan antara teori yang 

diperoleh dengan keadaan di lapang. Sejak TA 2013/2014 Program Studi Ilmu 

Komunikasi menerapkan standarisasi instansi tempat mahasiswa menempuh 

KKK. Tidak semua instansi disetujui untuk dijadikan tempat KKK. Hal ini 

dilakukan dalam rangka menyesuaikan kompetensi out put KKK dengan lokasi 

magang mahasiswa. 

Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi mempunyai sarana 

berorganisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (HIMAKOM). 

Program Studi juga memberikan peluang kepada mahasiswa untuk 

mengembangkan kemampuan kewirausahaan. Program Studi Ilmu Komunikasi 

selalu mendorong dan menfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti atau 

menyelenggarakan kegiatan yang bisa meningkatkan soft skill mahasiswa. 

Kegiatan rutin FISIB bekerjasama dengan unit kegiatan mahasiswa untuk 

meningkatkan soft skill mahasiswa adalah pelatihan kepemimpinan, Comm 

Expo (melatih kewirausahaan mahasiswaan), pengenalan dunia kerja dengan 

mengundang HRD perusahaan dan psikotest. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Budaya telah mensyaratkan nilai TOEFL minimal 450 sebagai salah satu 

prasyarat kelulusan yang harus dipenuhi oleh semua mahasiswa juga ikut 

dalam upaya menjaga mutu lulusan. 

Pengembangan bakat dan minat juga menjadi perhatian Program Studi 

Ilmu Komunikasi. Terdapat beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di tingkat 

universitas maupun fakultas yang dapat diikuti oleh mahasiswa Program Studi 

Ilmu Komunikasi. Pengembangan kemampuan menulis mahasiswa juga diasah 

melalui Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM). Program Studi Ilmu Komunikasi 

melaksanakan kegiatan pelatihan penulisan proposal PKM setiap tahun guna 

meningkatkan kemampuan menulis karya tulis ilmiah mahasiswa. 
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8.  Misi pembelajaran 
Program Studi Ilmu Komunikasi mengemban misi menyelenggarakan 

pendidikan dalam bidang-bidang yang mendukung pengembangan ilmu 

komunikasi melalui kegiatan pembelajaran yang sesuai standar kualitas 

nasional. Upaya untuk menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai standar 

nasional senantiasa diupayakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi. 

Pencapaian kompetensi lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi sesuai dengan 

dilaksanakan melalui pengembangan kurikulum dan peningkatan kemampuan 

mahasiswa yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat seperti 

komunikasi, kerjasama kelompok dan bekal ilmu kewirausahaan. 

Pemangkasan masa studi dilakukan dengan memperbaiki kualitas 

pembelajaran dan pembimbingan skripsi. Masih panjangnya masa studi 

disebabkan oleh dua faktor, yaitu rendahnya IP sehingga tidak bisa mengambil 

SKS maksimal dan pengulangan MK. Hal ini tampak dari analisis korelasi yang 

menunjukkan hubungan negatif antara lama studi dan capaian IPK mahasiswa. 

Selain itu, lama studi juga dipengaruhi oleh waktu penyelesaian skripsi yang 

lama. Pada TA 2013/2014 rerata waktu penyelesaian skripsi adalah 8 bulan. 

Angka ini masih harus ditingkatkan mengingat kurikulum Program Studi Ilmu 

Komunikasi menjadwalkan penyelesaian skripsi selama 6 bulan (1 semester). 

Apabila dilihat dari proporsi mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam batas 

masa studi pada borang 3.1.4 tampak bahwa persentase kelulusan tepat waktu 

sebesar 30%. Jumlah ini masih dibawah standar BAN-PT yang menetapkan 

angka diatas 70%. 

Efektifitas dan efisiensi pembelajaran dapat ditunjukkan dengan 

semakin cepatnya alumni memperoleh pekerjaan pertama karena memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar. Rerata waktu tunggu lulusan 

untuk memperoleh pekerjaan yang pertama kurang dari 8 (delapan) bulan. 

Apabila dilihat dari bidang pekerjaan terdapat 68% lulusan yang bekerja pada 

bidang yang sesuai dengan keahliannya.  

 

9.  Mengajar 

a.  Kesesuaian strategi, metode dan materi dengan tujuan pembelajaran 

Strategi, metode dan materi pembelajaran dituangkan dalam GBPP dan 

SAP. Selain itu setiap awal perkuliahan dosen menyajikan kontrak kuliah yang 

disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa. Program Studi Ilmu 

Komunikasi sangat konsen terhadap kesesuaian strategi, metode dan materi 

dengan tujuan pembelajaran. Materi kuliah disusun oleh tim dosen dalam satu 



 

     
Evaluasi Diri Prodi Ilmu Komunikasi 48 

FISIB-Universitas Trunojoyo Madura 

bisang minat dan keahlian. Hampir semua mata kuliah di Program Studi Ilmu 

Komunikasi diajar oleh tim dosen (team teaching).  

Materi perkuliahan disusun berdasarkan kompetensi yang ingin dicapai 

dengan memperhatikan profil lulusan. Materi kuliah bersumber dari berbagai 

referensi baik text book, jurnal dan hasil penelitian yang disesuaikan dengan 

kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta tuntutan pengguna 

lulusan. Materi perkuliahan dituangkan dalam GBPP, SAP dan silabus. Semua 

dokumen ini harus sudah dipersiapkan sebelum perkuliahan dimulai dan 

diarsipkan oleh program studi. 

Setelah materi perkuliahan disusun, selanjutnya dituangkan dalam 

kontrak kuliah. Kontrak kuliah mengatur berbagai hal mengenai pelaksanaan 

kuliah dan praktikum, antara lain; jadwal kuliah dan praktikum, rincian tugas, 

ujian, mekanisme penilaian dan lain sebagainya. Kontrak kuliah wajib 

disampaikan dosen pada saat awal pertemuan dan berdasarkan kesepakatan 

dengan mahasiswa, khususnya mengenai bobot penilaian, toleransi 

keterlambatan maupun kebijakan-kebijakan dalam perkuliahan yang belum 

diatur oleh Tata Tertib Perkuliahan FISIB. 

Metode pembelajaran pada umumnya berbentuk ceramah, diskusi, 

presentasi, kuliah lapang, praktikum laboratorium dan tugas terstruktur. Metode 

ini relevan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Isi dari GBPP selalu 

dievaluasi untuk mencegah overlapping pokok bahasan pada mata kuliah yang 

ada, sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 

 

b.  Efisiensi dan produktivitas 

 Jumlah kehadiran dosen dalam kegiatan mengajar tiap semester 

cukup tinggi. Pada semester ganjil TA 2014/2015 rerata persentase kehadiran 

dosen mencapai 80%. Sedangkan pada semester genap TA 2014/2015 

meningkat menjadi 90 %. Kondisi ini menjadi kekuatan, karena menunjukkan 

tanggung jawab dosen terhadap tugas utamanya sangat tinggi. Data kehadiran 

dosen pengasuh mata kuliah diberikan dalam borang 4.3.4 dan 4.3.5. 

Kehadiran dosen dan tenaga pendidikan di kampus dimonitor 

menggunakan presensi yang sudah menggunakan finger print. Monitoring 

kehadiran dosen di kelas telah disediakan Berita Acara Perkuliahan yang harus 

diisi setiap pertemuan dan ditandatangani oleh dosen dan perwakilan 

mahasiswa yang kemudian langsung dikumpulkan ke bagian akademik fakultas 

setiap selesai mengajar. Sedangkan untuk memonitor kesesuaian antara SAP 

dan materi yang diajarkan, maka dosen diwajibkan menyertakan SAP dalam 
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presensi dan mengisi berita acara perkuliahan setiap kuliah. Untuk melihat 

kesesuaian jadwal kuliah dengan kehadiran dosen juga melibatkan petugas 

kelas untuk mencatat adanya perkuliahan yang sesuai jadwal. 

Bagian akademik yang dipimpin oleh Pembantu Dekan (PD) I 

mengeluarkan Indeks Prestasi Dosen (IPD) yang sumber datanya berasal dari 

berita acara perkuliahan (jumlah kehadiran) dan isian borang evaluasi yang diisi 

oleh mahasiswa setiap akhir semester. IPD di sampaikan ke masing-masing 

ketua program studi untuk kemudian diumumkan kepada dosen-dosen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 12. Sebaran beban kerja dosen semester ganjil TA 2014/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13 Sebaran beban kerja dosen semester genap TA 2014/2015 
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Beban kerja dosen Program Studi Ilmu Komunikasi berkisar antara 12.5 

SKS setiap semesternya, dengan rerata 12.8 SKS pada semester ganjil TA 

20142015 dan 12.3 SKS pada semester genap TA 2014/2015. Berdasarkan 

beban mengajar tersebut, dosen Program Studi Ilmu Komunikasi masih dalam 

proses menuju pelaksanaan pembelajaran yang efektif. 

 

c.  Struktur dan rentang kegiatan mengajar 

Perkuliahan dilaksanakan dalam 14 kali tatap muka, ditambah 2 kali 

kegiatan evaluasi berupa UTS dan UAS. Lamanya tatap muka untuk 1 SKS 

perkuliahan adalah 50 menit. Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, 

diskusi, penugasan (studi literatur atau tugas lapang), dan pembuatan paper 

untuk dipresentasikan. Sedangkan kegiatan praktikum dilaksanakan di 

laboratorium dalam bentuk tutorial, praktik atau responsi. Sedangkan praktikum 

dengan metode studi lapang dilakukan melalui kegiatan hunting berita atau foto. 

Kegiatan praktikum di laboratorium dilaksanakan dalam waktu 2-3 jam setiap 

minggu, sedangkan untuk kegiatan lapang 1 SKS setara dengan 4-5 jam setiap 

minggunya. Peraturan mengenai perkuliahan ini terdapat dalam Buku Panduan 

Akademik UTM yang diterbitkan setiap tahun untuk mahasiswa baru. 

Kegiatan perkuliahan dan praktikum berlangsung selama 5 hari dalam 

satu minggu dan dilaksanakan pada jam kerja (07.00 - 16.30 WIB). Di luar jam 

tersebut, dosen dapat melaksanakan tugas lainnya seperti penelitian atau 

pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan dosen pengasuh mata kuliah 

dalam tim memungkinkan perkuliahan dapat berlangsung secara kontinyu dan 

kuliah dapat dilaksanakan secara paralel. 

 

10.  Belajar 

a.  Keterlibatan mahasiswa 

 Keterlibatan mahasiswa dilakukan melalui kehadiran secara aktif 

dalam kegiatan perkuliahan (minimal 80% hadir dari total jumlah tatap muka 

yang direncanakan). Mahasiswa juga diberi kesempatan untuk mengisi 

kuesioner evaluasi pembelajaran di akhir semester. Metode ini menekankan 

pada peran aktif mahasiswa di kelas maupun di luar kelas. Peran mahasiswa di 

kelas misalnya keharusan mengikuti perkuliahan tidak kurang dari 80%. Peran 

aktif di luar kelas dapat berupa keikutsertaan antara lain dalam kegiatan 

pengabdian, penelitian dan workshop/seminar. 

Metode pembelajaran juga diarahkan pada upaya meningkatkan 

keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran. Sistem pembelajaran dengan 
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Student Center Learning (SCL) yang memberikan banyak kesempatan kepada 

mahasiswa untuk mengemukakan pendapat dan diskusi. Semua perkuliahan 

telah menetapkan bobot nilai tugas lebih dari 20% pada penilaian akhir mata 

kuliah seperti pada borang 5.1.2.2. Pemberian bobot penilaian tugas yang 

besar tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan keterlibatan 

mahasiswa yang lebih besar dalam pembelajaran. 

b.  Bimbingan skripsi 

Rerata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing skripsi di Program 

Studi Ilmu Komunikasi sebanyak 9 mahasiswa tiap dosen. Jumlah ini 

sebenarnya tidak memberikan kesempatan secara maksimal dan efektif dalam 

pembimbingan. Rerata jumlah pertemuan dosen-mahasiswa untuk 

menyelesaikan skripsi sebanyak 8 kali mulai dari saat mengambil skripsi hingga 

menyelesaikan skripsi.  

 
 

Gambar 14. Sebaran dosen berdasarkan jumlah bimbingan skripsi 

 
Setiap mahasiswa dibimbing oleh 1 orang dosen pembimbing. Proses 
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penelitian dengan bidang keahlian dosen, selain itu dipertimbangkan pula 

beban bimbingan masing-masing dosen. Proses skripsi dimulai dengan 

mengajukan topik atau tema ke biro skripsi untuk kemudian dilanjutkan dengan 

seminar proposal. 

Proses bimbingan skripsi dipantau melalui kartu kendali bimbingan 

skripsi yang harus diisi dan ditandatangani setiap mahasiswa melakukan 

bimbingan. Kartu kendali ini bermanfaat untuk memantau kegiatan 

pembimbingan, kartu ini pula dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran 

seminar hasil penelitian. 
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11.  Penilaian kemajuan dan keberhasilan belajar 

a.  Peraturan mengenai penilaian kemajuan dan penyelesaian studi 

mahasiswa 

 Mekanisme penilaian kemajuan dan keberhasilan belajar mahasiswa 

diatur dalam Buku Panduan Akademik yang diterbitkan oleh UTM. Evaluasi 

kemajuan dan keberhasilan belajar dilaksanakan dalam beberapa tahap. 

Evaluasi kemajuan dan keberhasilan belajar dapat dilihat dari Indeks Prestasi 

(IP) yang diperoleh mahasiswa pada semester yang sedang berjalan. IP 

dipergunakan secara efektif untuk menentukan beban studi (SKS) yang dapat 

diprogram pada semester berikutnya. Selain itu terdapat evaluasi kemajuan 

studi yang terdiri dari : 

1. Evaluasi keberhasilan studi dua tahun pertama 

Pada akhir dua tahun pertama terhitung sejak mahasiswa terdaftar pertama 

kali, keberhasilan studinya dievaluasi untuk menentukan yang bersangkutan 

boleh melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa masih diperbolehkan 

melanjutkan studinya apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 30 SKS dari semester yang sudah 

ditempuh. 

b. Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00 yang 

diperhitungkan dari seluruh nilai kredit mata kuliah yang sudah 

ditempuhnya.  

2. Evaluasi keberhasilan studi dua tahun kedua 

Pada akhir dua tahun kedua terhitung sejak mahasiswa terdaftar untuk pertama 

kalinya, dilakukan evaluasi keberhasilan studi untuk menentukan yang 

bersangkutan boleh melanjutkan studi atau tidak.  Mahasiswa boleh 

melanjutkan studi apabila: 

a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 75 SKS dari semester yang sudah 

ditempuh. 

b. Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00 yang 

diperhitungkan dari seluruh nilai kredit mata kuliah yang sudah 

ditempuhnya. 

Upaya yang dilakukan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi untuk 

menekan angka DO adalah dengan memaksimalkan fungsi konseling pada 

dosen pembimbing akademik. Sebelum tiba masa evaluasi keberhasilan studi 

dua tahun pertama, mahasiswa yang IP rendah diberikan layanan konseling 

untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa. Melalui layanan 



 

     
Evaluasi Diri Prodi Ilmu Komunikasi 53 

FISIB-Universitas Trunojoyo Madura 

konseling ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa 

sehingga prestasinya mengalami peningkatan di semester berikutnya. 

 

b.  Strategi dan metode penilaian kemajuan dan keberhasilan mahasiswa 

Strategi dan metode penilaian hasil belajar mahasiswa diserahkan 

sepenuhnya kepada dosen pengajar. Namun demikian, bobot penilaian tugas 

telah ditetapkan sekurang-kurangnya 20%. UTM telah menjadwalkan 2 kali 

kegiatan evaluasi pembelajaran secara terjadwal yaitu melalui UTS dan UAS. 

Sedangkan evaluasi yang bersifat formatif dapat dikembangkan sendiri oleh 

masing-masing dosen. 

Hasil evaluasi akademik dinyatakan dalam huruf dan angka yang 

mencerminkan penguasaan materi yang telah dipelajari oleh mahasiswa. 

Rentang penilaian ditentukan sebagai berikut : 

Rentang Nilai Nilai Huruf Bobot 

80 – 100 A 4,0 

75 – 79,9 B+ 3,5 

70 – 74,9 B 3,0 

65 – 69,9 C+ 2,5 

55 – 64,9 C 2,0 

50 – 54,9 D+ 1,5 

40 – 49,9 D 1,0 

0 – 39,9 E 0,0 

 

Beban akademik yang boleh diambil oleh mahasiswa ditentukan oleh IP 

yang diraih pada semester sebelumnya. Pedoman beban kuliah yang dapat 

diambil oleh mahasiswa adalah sebagai berikut : 

IP SKS 

3,00 – 4,00 22 – 24 

2,50 – 2,99 19 – 21 

2,00 – 2,49 16 – 18 

1,50 – 1,99 12 – 15 

0,00 – 1,49 < 12 

 

c.  Penentuan yudisium 

Yudisium dilakukan jika mahasiswa telah menyelesaikan ujian, 

mengumpulkan laporan skripsi, menyelesaikan semua tanggungan peminjaman 

peralatan maupun buku, dan melengkapi semua isian pada formulir 

pendaftaran yudisium yang dikeluarkan oleh FISIB. Yudisium bisa dilaksanakan 

setiap 2 kali dalam setiap semesternya. Setelah mengikuti yudisium, Dekan 

FISIB mengeluarkan Surat Keterangan Lulus (SKL) sambil menunggu proses 

ijazah yang dikeluarkan oleh UTM. 
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Mahasiswa dinyatakan telah lulus apabila : 

1. Jumlah total kredit yang harus dicapai adalah minimal 144 SKS 

2. IPK sekurang-kurangnya 2,00 

3. Nilai D dan D+ tidak melebihi 15 % dari beban kredit keseluruhan  

4. Tidak ada nilai E 

5. Lulus ujian akhir (ujian skripsi) 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan 

penilaian hasil belajar mahasiswa, predikat kelulusan Program Studi Ilmu 

Komunikasi adalah sebagai berikut : 

1. Memuaskan  IPK 2,00 – 2,75 

2. Sangat memuaskan IPK 2,76 – 3,50 

3. Cumlaude  IPK 3,51 – 4,00 (masa studi maksimal 7 tahun) 

 

d.  Penelaahan mengenai kepuasan mahasiswa 

Evaluasi kepuasan mahasiswa dilakukan melalui pengisian kueisioner 

kepuasan dalam pembelajaran di setiap akhir semester. Selain itu, penelaahan 

kepuasan mahasiswa juga dilakukan terhadap pelayanan administrasi 

akademik kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran. Penilaian ini 

merupakan umpan balik untuk memperbaiki kinerja lembaga dalam melayani 

mahasiswa. 

 

12.  Sarana yang tersedia untuk memelihara interaksi dosen–mahasiswa 

Untuk menunjang proses belajar mengajar, Program Studi Ilmu 

Komunikasi mempunyai sebuah ruang baca (perpustakaan program studi) yang 

menyediakan buku–buku referensi dan buku–buku penunjang serta jurnal–

jurnal ekonomi dan pertanian. Pengelolaan ruang baca ini dibawah 

tanggungjawab Kepala Laboratorium dibantu oleh seorang karyawan sebagai 

tenaga administrasi. Sedangkan untuk ruang kuliah, Program Studi Ilmu 

Komunikasi menggunakan ruang kuliah yang dikelola oleh fakultas dan Ruang 

Kuliah Bersama (RKB) yang dikelola oleh universitas. Selain itu, fasilitas 

perpustakaan juga dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen dan tenaga 

kependidikan Program Studi Ilmu Komunikasi. Perpustakaan ini dikelola oleh 

UPT Perpustakaan.  

Program Studi Ilmu Komunikasi mempunyai 4 laboratorium, yaitu 

Laboratorium Fotografi, Laboratorium Radio (analog dan streaming), 

Laboratorium audio visual/TV, Laboratorium Multimedia Grafis. Kesemua 
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laboratorium ini telah dilengkapi dengan SOP (Standart Operasional Procedure) 

dan manual prosedur yang menjadi patokan dalam pelayanan kepada 

mahasiswa. 

Di  luar ruang perkuliahan/kelas dibuat free hotspot, serta penambahan 

koneksi untuk meningkatkan kemampuan akses jaringan internet. Sarana 

kesejahteraan mahasiswa seperti musholla, kantin dan asrama juga merupakan 

upaya program studi untuk memperbaiki mutu lulusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Rasio Luas ruang per mahasiswa 

 

Berdasarkan Gambar 15, tampak bahwa rasio luas ruang kuliah 

mencapai 1,3 m2 per mahasiswa. Rasio ini jauh diatas standar yang ditetapkan 

oleh pemerintah sebesar 0,5 m2 per mahasiswa. Luas ruang perpustakaan juga 

telah memenuhi standar yaitu sebesar 0,2 m2 per mahasiswa. Permasalahan 

yang masih dihadapi oleh Program Studi Ilmu Komunikasi adalah masih 

kurangnya ruang laboratorium. Tampak bahwa rasio luas ruang laboratorium 

hanya sebesar 0,1 m2 per mahasiswa. Kondisi ini menyebabkan tidak dapat 

dilakukan efisiensi kegiatan praktikum dikarenakan keterbatasan kapasitas 

ruang.  

 

Gambar 16. Kapasitas ruang setiap shift 
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Kapasitas setiap ruang kuliah sebanyak 50 mahasiswa. Program Studi 

Ilm Komunikasi konsisten dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif, 

salah satunya adalah dengan nyelenggarakan kuliah dalam kelas kecil, 

maksimal 50 mahasiswa/kelas (kelas paralel). Penggunaan kelas kecil 

dimaksudkan untuk meningkatkan intensitas interaksi dosen-mahasiswa. 

Apabila ditinjau dari proses pembelajaran, jumlah mahasiswa yang sedikit 

memberikan kesempatan interaksi yang lebih intensif.Sedangkan kapasitas 

ruang laboratorium khususnya Laboratorium Radio, Fotografi, Audio Visual 

serta Laboratorium Grafis masih sangat terbatas. Dengan kapasitas ruang 

laboratorium yang terbatas menyebabkan jumlah shift praktikum menjadi lebih 

banyak. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam pengaturan jadwal. 

 Pembangunan sarana pendidikan di UTM masih terus dilakukan 

setiap tahunnya. Pada tahun 2016 direncanakan penyelesaian gedung terpadu 

laboratorium cluster ilmu sosial. Sampai dengan saat ini proses pembangunan 

sudah berjalan 60%. Pengembangan sarana dan prasarana diarahkan pada 

pengembangan kuantitas laboratorium dengan peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

 

13. Mutu dan kuantitas interaksi kegiatan sivitas akademik 

Kegiatan akademik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan 

meliputi kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Di 

bidang pembelajaran secara mutu dan kuantitas interaksi antara sivitas 

akademika sudah sangat memadai. Namun demikian untuk bidang penelitian 

dan pengabdian masyarakat perlu ditingkatkan baik secara kuantitas maupun 

kualitasnya. Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi telah sering melaksanakan 

kegiatan penelitian bersama dalam satu tim baik penelitian hibah dari DIKTI 

maupun bentuk penelitian kerjasama dengan instansi lain. Mahasiswa dan 

tenaga kependidikan juga dilibatkan dalam kegiatan penelitian ini. 

Suasana akademik dibangun dengan cara menyelenggarakan kajian 

internal dosen Program Studi Ilmu Komunikasi yang dijadwalkan setiap minimal 

satu kali dalam satu semester. Selain kegiatan internal, Program Studi Ilmu 

Komunikasi juga menyelenggarakan seminar atau kuliah umum dengan 

mendatangkan tenaga ahli dari luar UTM. Di tingkat FISIB juga dilaksanakan 

kegiatan seminar internal dosen. Kegiatan seminar ini dijadwalkan setiap 

liburan semester. Kegiatan serupa juga dilaksanakan oleh mahasiswa. 

Himakom sebagai HMJ Program Studi Ilmu Komunikasi melaksanakan kegiatan 

rutin kajian setiap bulannya. Kajian Himakom dapat berupa bedah buku, bedah 
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film maupun diskusi. Pada acara tersebut, pemateri dapat berasal dari 

mahasiswa maupun dosen. 

Program Studi Ilmu Komunikasi senantiasa melibatkan mahasiswa 

dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Keterlibatan mahasiswa mulai 

dari persiapan kegiatan hingga pelaksanannya. Peran mahasiswa dalam 

persiapan antara lain, mempersiapkan bahan dan peralatan yang dipergunakan 

dalam pengabdian masyarakat. Selain itu, beberapa mahasiswa yang menjadi 

asisten praktikum juga dilibatkan dalam menyusun materi yang akan 

disampaikan. Pada saat pelaksanaan, mahasiswa dilibatkan sebagai asisten 

pelatihan, apabila kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan berupa 

pelatihan. 

 

 

Deskripsi SWOT 

Internal    

Kekuatan (S) : 

1. 
Kurikulum sesuai dengan visi, misi, sasaran dan 

tujuan 

2. 
Penyusunan kurikulum telah mempertimbangkan 

masukan dari stakeholders 

3. 
Mekanisme peninjauan kurikulum sudah dilaksanakan 

dengan baik  

4. 
Evaluasi keberhasilan studi telah ada dan berjalan 

dengan baik 

5. 
Adanya evaluasi proses belajar mengajar menjadi 

sarana untuk memonitor kinerja dosen 

6. 
Adanya unit kegiatan mahasiswa yang menunjang 

penalaran ilmiah dan diskusi 

Kelemahan (W) : 

1. 
Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen masih 

kurang. 

2. 
Penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran 

masih belum maksimal 

3. 
Jumlah bimbingan skripsi masih belum pada angka 

yang ideal 

4 Input mahasiswa yang masih rendah 



 

     
Evaluasi Diri Prodi Ilmu Komunikasi 58 

FISIB-Universitas Trunojoyo Madura 

Peluang (O) : 

1. 

Perkembangan teknologi informasi memberikan akses 

yang luas dalam mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi baik bagi dosen maupun 

mahasiswa 

2. 
Pendanaan kegiatan hibah kompetisi kreatifitas 

mahasiswa yang semakin meningkat 

3. 
Kerjasama dengan instansi pemerintah maupun 

swasta untuk keperluan KKK dan skripsi 

4. 
Kerjasama dengan PTN lain untuk mengembangkan 

kurikulum dan metode pembelajaran 

Ancaman (T) : 1. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

sangat pesat menuntut kecepatan dalam 

penyesuaian dan adaptasi 
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F.   Pembiayaan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi 

1.   Sistem alokasi dana 

Setiap tahun, Program Studi Ilmu Komunikasi menyusun rencana 

kegiatan dan anggaran untuk kemudian dikompilasi dengan oleh FISIB. Usulan 

rencana kegiatan dan anggaran ini kemudian dikelola di tingkat universitas 

melalui bagian perencanaan. Pembahasan rencana kegiatan dan anggaran 

dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan program studi dan unit 

pengusul. Kegiatan ini dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Juni setiap 

tahunnya melalui forum rapat kerja. Setiap unit diberikan kesempatan untuk 

menyajikan usulan kegiatan beserta rencana penganggarannya dan dibahas 

bersama-sama. Usulan rencana kegiatan dan anggaran berbasis prioritas 

sesuai dengan tingkat kepentingan dan kebutuhan dari masing-masing kegiatan 

yang diusulkan. Pada akhir kegiatan kemudian ditandatangani berita acara 

usulan rencana kegiatan dan anggaran untuk kemudian dibawa oleh tim 

perencanaan ke pemerintah pusat (Dirjen Anggaran Kemendikbud). 

Pada awal tahun, setelah anggaran disetujui dan disahkan menjadi PO 

DIPA UTM, FISIB mengundang rapat seluruh program studi untuk membuat 

kesepakatan bersama. Kesepakatan ini menyangkut penggunaan dan 

pengelolaan dana bersama (resources sharing) pada beberapa kegiatan yang 

bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Setelah kesepakatan antara fakultas 

dan program studi tercapai, maka pengelolaan dana sepenuhnya oleh program 

studi. Setiap penggunaan dana baik yang rutin maupun untuk pengembangan 

dilaporkan tiap bulan kepada FISIB (Pembantu Dekan II) yang kemudian 

diteruskan ke Bagian Keuangan (BAUK-UTM) serta pembantu Rektor II.  

 

2.   Pengelolaan dan akuntabilitas penggunaan dana 

Setiap tahun dilakukan pembahasan tentang akuntabilitas penggunaan 

dana tersebut bersama-sama seluruh Prodi dan unit-unit yang ada di UTM. 

Serta dievaluasi oleh tim SPI yang ada di UTM. Selain itu setiap tahun, 

pembukuan dari penerimaan dan penggunaan dana tersebut selalu diperiksa 

oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud.  

Di internal Program Studi Ilmu Komunikasi, setiap akhir tahun anggaran, 

ketua program studi membuat laporan akhir tahun. Laporan akhir tahun ini 

berisi laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan akhir tahun ini 

disampaikan kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan Program Studi 

Ilmu Komunikasi. 
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3.   Pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

Pengelolaan sarana dan prasarana sebagian besar dilakukan secara 

terpusat oleh Universitas dan Fakultas. Sebagian lainnya dikelola dan diatur 

sepenuhnya oleh Program Studi. Penggunaan gedung perkantoran diatur 

sepenuhnya oleh universitas melalui BAUK. Pengelolaan sarana dan prasarana 

di tingkat fakultas dikoordinasi oleh FISIB dibawah tanggung jawab Pembantu 

Dekan II. Sedangkan sarana dan prasarana di tingkat universitas dikelola oleh 

UTM melalui BAUK. Pemanfaatan sarana dan prasarana mengedepankan 

konsep resouces sharing demi terciptanya efisiensi sumber daya yang ada. 

Pengelolaan gedung kuliah dan ruang kelas serta laboratorium dikelola oleh 

fakultas, namun pemanfaatan laboratorium sepenuhnya diatur oleh Program 

Studi Ilmu Komunikasi.  

Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan prasarana laboratorium belum 

dilakukan secara rutin dan terjadwal. Pemeliharaan umumnya baru terkait 

dengan masalah kebersihan ruang dan peralatan serta penataan peralatan 

saja. Hal ini terkendala oleh tidak tersedianya dana yang cukup untuk 

pemeliharaan dari fakultas dan universitas. 

 

4.   Ketersediaan & kualitas gedung, ruang kuliah, laboratorium dan 

perpustakaan 

Ketersediaan dan kualitas gedung, ruang kuliah, laboratorium dan 

perpustakaan UTM mengalami peningkatan. Mulai TA 2013/2014, ruang kuliah 

Program Studi Ilmu Komunikasi bertambah menjadi 5 ruang. Sebelumnya, 

ruang kuliah Program Studi Ilmu Komunikasi hanya sebanyak 3 ruang. 

Penambahan ruang kuliah ini dikarenakan telah terselesaikannya 

pembangunan gedung kuliah bersama. Hingga akhir tahun 2015, UTM 

mempunyai 6 gedung kuliah bersama yang masing-masing terdiri dari 3 lantai. 

Rasio luas ruang kuliah mencapai 1,3 m2 per mahasiswa. Rasio ini jauh 

diatas standar yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 0,5 m2 per mahasiswa. 

Luas ruang perpustakaan juga telah memenuhi standar yaitu sebesar 0,2 m2 

per mahasiswa. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Program Studi Ilmu 

Komunikasi adalah masih kurangnya ruang laboratorium. Tampak bahwa rasio 

luas ruang laboratorium hanya sebesar 0,1 m2 per mahasiswa. Kondisi ini 

menyebabkan tidak dapat dilakukan efisiensi kegiatan praktikum dikarenakan 

keterbatasan kapasitas ruang.  
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Gambar 17. Rasio lab dan mahasiswa 

  

Kapasitas setiap ruang kuliah sebanyak 50 mahasiswa. Program Studi 

Ilmu Komunikasi konsisten dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif, 

salah satunya adalah dengan nyelenggarakan kuliah dalam kelas kecil, 

maksimal 50 mahasiswa/kelas (kelas paralel). Penggunaan kelas kecil 

dimaksudkan untuk meningkatkan intensitas interaksi dosen-mahasiswa. 

Sedangkan kapasitas ruang laboratorium khususnya Laboratorium Komunikasi 

masih sangat terbatas. Apabila ditinjau dari proses pembelajaran, jumlah 

mahasiswa yang sedikit memberikan kesempatan interaksi yang lebih intensif. 

Namun demikian, dengan kapasitas ruang laboratorium yang terbatas 

menyebabkan jumlah shift praktikum menjadi lebih banyak. Kondisi ini 

menyebabkan kesulitan dalam pengaturan jadwal. 

Pembangunan sarana pendidikan di UTM masih terus dilakukan setiap 

tahunnya. Pada tahun 2016 direncanakan terselesaikannya gedung 

laboratorium bersama. Salah satunya akan diperuntukkan laboratorium ilmu 

komunikasi. 

 

5.   Fasilitas komputer dan pendukung pembelajaran dan penelitian 

Guna meperlancar  proses pembelajaran di kelas atau Laboratorium, 

sudah tersedia laptop dan LCD yang terpasang di setiap kelas/laboratorium 

serta whiteboard. Sedangkan untuk kenyamanan, setiap kelas dipasang AC. 

UTM melalui UPT PTIK telah melakukan License Agreement dengan Microsoft 

untuk penggunaan Operating System Windows XP dan Windows 7 serta 

beberapa aplikasi lainnya terutama aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office 

dan aplikasi desain seperti corel draw, photoshop. Akses internet tersedia 

melalui jaringan LAN dan Wifi. Seluruh area UTM telah dapat mengakses 

internet secara nirkabel dengan bandwidth 80 Mbps. 
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6.   Rancangan pengembangan sistem informasi 
Pengembangan sistem informasi dilakukan secara terpusat oleh Pusat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) UTM. Rancangan pengembangan 

sistem informasi dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

 
 

Gambar 18. Pengembangan Sistem Informasi UTM 

 

Berdasarkan Gambar 18 dapat diuraikan sistem informasi yang 

dikembangkan adalah sebagai berikut : 

 

A. Manajemen Pendidikan 

1. Sistem Informasi Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa  

Sistem informasi ini  digunakan untuk membantu proses peningkatan 

standar proses belajar mengajar dan peningkatan mutu pendidikan. Serta 

dosen dapat mengetahui langsung tingkat keberhasilan dalam 

menyampaikan mata kuliah yang diampu, sehingga dapat segera dilakukan 

perbaikan cara pengajaran. 

2. Sistem Perpustakaan dan Arsip Digital 

Sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai fasilitas pencarian 

berbagai informasi tentang kepustakaan dan buku-buku referensi dari 
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berbagai sumber yang dimiliki oleh Perpustakaan Pusat UTM. Pengguna 

adalah para dosen dan mahasiswa UTM. 

3. Sistem E-Learning 

E-Learning adalah sistem pembelajaran berbasis web yang digunakan 

sebagai fasilitas pembelajaran jarak jauh yang dikelola oleh Pusat Komputer. 

4. Sistem Tugas Akhir 

Bimbingan tugas akhir dilakukan secara online meliputi jadwal, progress 

report, file program dan penulisan buku. Di dalamnya dimungkinkan agar 

tugas akhir mahasiswa terhindar dari plagiarism. 

 

B. Manajemen Penelitian 

1. Sistem E-Journal 

Merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai fasilitas 

untuk menampilkan seluruh isi jurnal yang dimiliki oleh UTM termasuk jurnal 

internasional langganan sehingga bisa diakses oleh seluruh sivitas 

akademika kampus. 

2. Sistem Informasi Pelayanan HAKI 

Sistem Informasi ini dibangun untuk mempermudah proses pendaftaran Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) bagi sivitas akemika. Dengan ini sivitas 

akademika UTM dapat melakukan kegiatan penyiapan pendaftaran HKI atas 

hasil penelitian berpotensi HKI miliknya secara cepat dan mudah. Selain 

sebagai wadah untuk melayani kegiatan pendaftaran HKI, sistem ini juga 

merupakan sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan 

berita atau informasi yang terkait mengenai HKI. 

 

C. Manajemen Pengabdian Masyarakat 

1. Sistem Informasi Riset dan Pengabdian Masyarakat 

Sistem informasi ini untuk mendukung kelancaran proses riset dan dalam 

upaya peningkatan layanan LPPM kepada peneliti. 

2. Sistem tersebut akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Tertib administrasi, seluruh data tercatat dengan baik, proses 

pengelolaan data cepat dan terpusat. 

b. Pelayanan kepada para peneliti yang berhubungan dengan kewajiban 

administratif dapat dilakukan secara online. 

c. Pengelolaan data dan informasi yang lebih efektif dan efisien . 

d. Memiliki kesesuaian rancangan dan fasilitas untuk berinteraksi secara 

transparan dengan subsistem- subsistem lain dalam sistem informasi 
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D. Manajemen Administrasi & Keuangan 

1. Sistem Manajemen Surat  

Sistem informasi mendukung kelancaran proses komunikasi dan 

pengarsipan surat yang masuk atau keluar dan menghindari keterlambatan 

informasi dan kesalahan yang terjadi karena proses manual. Sistem tersebut 

akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Menyediakan media disposisi dan eskalasi, agar surat bisa segera 

ditindak lanjuti. 

b. Dapat menelusuri keberadaan surat yang dikirim dan mengetahui status 

surat. 

c. Mempermudah dan mempercepat dalam pengolahan data serta 

mendapatkan informasi yang akurat atau pencarian data yang cepat. 

d. Tertib administrasi, data surat masuk dan surat keluar dapat diolah dan 

disimpan dalam database dengan rapi. 

2. Sistem Informasi Manajemen Aset dan Fasilitas 

Sistem informasi aset dan fasilitas ini akan digunakan untuk membantu para 

eksekutif universitas untuk : 

a. Memudahkan untuk pengambilan keputusan atas aset (misal untuk 

kepentingan utilitas, penataan kawasan). 

b. Memudahkan dalam analisis aset, sehingga dapat ditentunkan kebijakan 

terbaik. 

c. Optimalisasi Nilai dan Jumlah Aset. Proses monitoring terhadap aset lebih 

optimum (kinerja aset terkontrol), sehingga akan memberikan nilai 

kemanfaatan atas aset yang selalu tinggi). 

3. Sistem Informasi Kepegawaian 

Aplikasi SIPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) adalah aplikasi berbasis 

web yang digunakan untuk menunjang proses administrasi 

kepegawaian.SIPEG bertujuan untuk membuat manajemen sumber daya 

manusia di UTM menjadi terintegrasi, terpadu dan reliable dengan cara 

memberikan potret kondisi kepegawaian terakhir. 

Fungsi SIPEG antara lain untuk : 

a. Menunjang dan mempercepat proses promosi pegawai, baik jabatan, 

pangkat dan gaji. 

b. SIPEG juga membantu dosen dalam penghitungan angka kredit kumulatif 

dan merekapitulasi kegiatan-kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.  
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c. SIPEG membantu penyebaran berita dari pihak Universitas ke Fakultas 

dan pegawai secara lebih cepat.  

d. SIPEG juga memfasilitasi pegawai yang ingin bertanya mengenai proses 

kepegawaian kepada pihak SDM universitas 

4. Sistem Informasi LogBook 

Sistem ini adalah untuk mendukung kelancaran proses reporting kerja harian 

oleh individu pegawai serta kemudahan dalam pemantauan oleh pihak-pihak 

yang berkewenangan serta menghindari keterlambatan informasi yang 

terjadi karena proses manual, maka sekarang ini telah dikembangkan suatu 

sistem yaitu LogBook. Sistem tersebut akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  

a. Menyediakan media untuk individu pegawai mencatatkan kegiatan yang 

telah dilakukan setiap harinya.  

b. Menyediakan media untuk mencatatkan jadwal kegiatan yang akan 

dilakukan pada hari-hari tertentu. 

c. Mempermudah dan mempercepat dalam pemantauan kegiatan individu 

pegawai. 

d. Tertib administrasi, data kegiatan yang tercatat sebelumnya tersimpan 

dalam database dan setiap saat data tersebut dapat dilihat dan dicetak. 

5. Sistem Payment Switching 

Sistem ini adalah pembayaran dimana mahasiswa dapat langsung 

membayar biaya pendidikannya secara online via ATM atau internet 

banking. Dengan memanfaatkan technologi payment switching, proses 

pembayarannya dapat dilakukan lebih dari 1 bank yang telah bekerja sama 

dengan universitas. 

6. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru 

Sistem Informasi Penerimaan merupakan suatu aplikasi berbasis web yang 

berguna untuk menunjang proses administrasi pendaftaran mahasiswa baru 

yang biasa dilakukan oleh panitia penerimaan. Pada sistem ini mengelola 

seluruh data yang terkait dengan data pendaftar calon mahasiswa baru dan 

menampilkan seluruh informasi yang berkaitan dengan proses registrasi dan 

persyaratannya untuk seluruh jenjang pendidikan yang ada di UTM. 

7. Sistem Prestasi Mahasiswa 

Sistem Prestasi Mahasiswa adalah sistem informasi berbasis web yang 

digunakan untuk mengadministrasi data non-akademik mahasiswa. Sistem 

ini digunakan oleh mahasiswa untuk mendapat pengakuan secara resmi dari 

universitas atas prestasi yang diraihnya, dan digunakan pula oleh universitas 

untuk talent scouting dan pemberian hadiah. 
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8. Sistem Pendaftaran Wisuda  

Sistem Informasi Pendaftaran Wisuda merupakan suatu aplikasi berbasis 

web yang berguna untuk menunjang proses administrasi pendaftaran calon 

wisudawan yang biasa dilakukan oleh panitia wisuda. Pada sistem ini 

mengelola seluruh data yang terkait dengan data pendaftar calon wisudawan 

baru dan menampilkan seluruh informasi yang berkaitan dengan proses 

registrasi dan persyaratannya. 

9. Sistem Penjadwalan Ruang dan Ujian 

Sistem ini membuatkan jadwal ruang kuliah dan juga ujian yang akan 

dilaksanakan yang berlangsung tiap semesternya.  

E. Manajemen Eksekutif 

1. Sistem Informasi Eksekutif 

Keseluruhan sistem informasi di universitas akan disimpan dalam data 

warehouse dimana diatas data warehouse ini dibangun sistem informasi 

eksekutif yang akan dipergunakan oleh pimpinan universitas 

2. Sistem Informasi Evaluasi PRODI 

Sistem informasi ini digunakan untuk mempermudah dan mempercepat 

jalannya proses pembuatan laporan evaluasi program studi dari program 

studi yang dimiliki universitas.  

3. Sistem Informasi Penjaminan Mutu Akademik 

Sistem Informasi Penjaminan Mutu Akademik merupakan suatu aplikasi 

berbasis web yang berguna untuk menunjang proses Evaluasi Internal yang 

merupakan kegiatan penjaminan mutu UTM. Instrumen per semester 

dirancang berdasarkan kebutuhan UTM, kriteria dan indikator yang telah 

ditetapkan. Indikator yang digunakan merujuk kepada Standar Nasional 

Pendidikan, Komponen Mutu untuk Akreditasi Program Studi oleh BAN PT. 

F. Manajemen Luar 

1. Web Personal Dosen 

Web Personal Dosen yang digunakan sebagai tempat penyimpanan file-file 

material dan publikasi ilmiah sivitas akademika sehingga dapat membantu 

kerapihan penyimpanan data hasil karya masing-masing individu. Serta 

dosen dapat memberikan informasi mengenai materi dan hasil karya yang 

telah dihasilkan, biografi dan riwayat pendidikan. 

Tujuan proyek ini adalah untuk mengembangkan sistem informasi berbasis 

web yang disebut sebagai "Web Personal Dosen" diharapkan berpengaruh 

terhadap penilaian dalam webometrics.  

Web ini akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
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a. Sebagai media untuk memfasilitasi seluruh dosen dilingkungan 

universitas dalam mempublikasikan file-file material dan fie-file karya 

ilmiah yang telah dihasilkan oleh dosen.  Penyediaan infrastruktur berupa 

tempat penyimpanan hasil karya sivitas akademika dalam bentuk file .pdf 

dan .html akan membantu kerapihan penyimpanan data hasil karya dari 

masing-masing individu. 

b. Diharapkan acuan yang merefer ke website ini juga akan semakin 

banyak. Hal-hal yang akan dicakup adalah bidang publikasi, dan material 

yang dapat di upload. 

c. Memiliki kesesuaian rancangan dan fasilitas untuk berinteraksi secara 

transparan dengan subsistem- subsistem lain dalam sistem informasi 

2. Sistem Informasi Kerjasama 

Sistem ini berbasis web yang digunakan untuk mengelola data kerjasama 

(MOU atau Perjanjian) antara institusi di universitas dengan mitra kerjasama. 

3. Sistem Portal Alumni 

Sistem informasi ini berbasis web yang digunakan untuk memberikan 

informasi yang terkait dengan alumni UTM yang dikelola oleh Bagian Alumni 

UTM. Pengguna SIA adalah para mahasiswa dan alumni UTM. Kepada 

seluruh alumni juga secara gratis diberikan email account 

xxxx@alumni.trunojoyo.ac.id, yang bisa didapatkan dengan menghubungi 

Bagian Alumni UTM. 

4. Sistem Layanan Bantuan 

Sistem ini menangani berbagai keperluan sivitas akademika mengenai 

keseluruhan sistem informasi, aplikasi, troubleshooting, jaringan dan 

sebagainya. Sehingga setiap kebutuhan tercatat dan penyelesaiannya 

seperti apa juga dicatat. 

5. Sistem Portal UTM 

Sistem ini sebagai jembatan utama antara UTM dengan berbagai pihak di 

dalam dan diluar. Mencakup berbagai sistem informasi yang dikembangkan 

oleh universitas. Prodi Ilmu Komunikasi mengintegrasikan website dalam 

server universitas dengan laman : http://komunikasi.trunojoyo.ac.id  

http://komunikasi.trunojoyo.ac.id/
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Gambar 19. Web prodi ilmu komunikasi 

 

7.   Keberadaan dan pemanfaatan sistem informasi 
Layanan SIM UTM dapat diakses melalui laman 

http://sim.trunojoyo.ac.id dan dilanjutkan memilih salah satu menu yang 

dikehendaki. SIM UTM meliputi : 

Academic Management System, yang meliputi : 

1. SI PMB Online, aplikasi yang digunakan untuk pendaftaran penerimaan 

mahasiswa baru secara online. 

2. SI Registrasi/Heregistrasi, aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan 

registrasi dan heregistrasi mahasiswa baru. 

3. SI Akademik (BackOffice), aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan 

proses akademik di Fakultas dan BAAK Pusat. 

4. SI Akademik (FrontOffice), aplikasi yang digunakan oleh dosen dan 

mahasiswa untuk aktivitas akademiknya : KRS online, melihat KHS dan 

bimbingan akademik. 

5. SI Beasiswa, aplikasi yang digunakan untuk mengelola beasiswa 

mahasiswa. 

6. SI Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, aplikasi portal untuk para penliti 

dan civitas akademik kampus. 

7. SI Eksekutif, aplikasi yang digunakan eksekutif kampus untuk menampilkan 

berbagai laporan untuk mendukung pengambilan keputusan. 

 

 

http://sim.trunojoyo.ac.id/
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Resouces Management System 

1. SIM Keuangan Mahasiswa, aplikasi yang digunakan untuk pembayaran 

mahasiswa. 

2. SIM Perencanaan Anggaran, aplikasi yang digunakan untuk penyusunan 

anggaran mulai dari proses perencanaan kegiatan, belanja, penerimaan 

sampai dengan lembar kerja yang siap untuk dimasukkan kedalam RKAKL. 

3. SIM Keuangan, aplikasi yang digunakan untuk pencatatan keuangan 

belanja rutin. 

4. SIM Sumber Daya Manusia, aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan 

kepegawaian. 

5. SIM Perpustakaan, aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan 

perpustakaan. 

Program Studi Ilmu Komunikasi sebagai bagian dari UTM mempunyai 

akses terhadap sistem informasi dan berbagai fasilitas yang mendukung proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran dimulai dari pengisian KRS secara online 

dengan program SI Akademik yang bisa diakses dimana saja. Melalui SI 

Akademik, daftar hadir, kartu ujian, daftar hadir ujian dan nilai dikelola oleh 

tenaga kependidikan FP. Setiap mahasiswa mempunyai username dan 

password untuk mengakses SI Akademik. Selain untuk pengisian KRS, 

mahasiswa juga dapat mengakses KHS, jadwal kuliah, jadwal ujian dan 

mencetak transkrip sementara.  

Akses internet tersedia melalui jaringan LAN dan Wifi. Seluruh area 

UTM telah dapat mengakses internet secara nirkabel dengan bandwidth 60 

Mbps. Berikut adalah alur jaringan fiber optic di UTM : 

 

 
 

Gambar 20. Jaringan Fiber Optic UTM 
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Tabel 1. Perkembangan Sistem Informasi UTM 

 

No Jenis Data 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Penerimaan Mahasiswa Baru WAN WAN WAN WAN WAN 

2 Kartu Rencana Studi (KRS) WAN WAN WAN WAN WAN 

3 Jadwal mata kuliah WAN WAN WAN WAN WAN 

4 Nilai mata kuliah WAN WAN WAN WAN WAN 

5 Transkrip akademik WAN WAN WAN WAN WAN 

6 Lulusan WAN WAN WAN WAN WAN 

7 Dosen WAN WAN WAN WAN WAN 

8 Pegawai WAN WAN WAN WAN WAN 

9 Keuangan LAN LAN LAN LAN LAN 

10 Inventaris LAN LAN LAN LAN LAN 

11 Pembayaran SPP WAN WAN WAN WAN WAN 

11 Perpustakaan WAN WAN WAN WAN WAN 

 
DKJT : Komputer Tanpa Jaringan 
LAN : Komputer Jaringan Lokal 
WAN : Komputer Jaringan Luas 

 

Deskripsi SWOT 

Internal    

Kekuatan (S) : 

1. 
Ketersediaan ruang kuliah dengan fasilitas yang cukup 

dan memadai 

2. 
Kelengkapan sarana dan prasarana pendukung 

kegiatan pembelajaran dan penelitian 

3. Sistem Informasi telah tersedia 

Kelemahan (W) : 

1. 

Pengelolaan dana untuk pemeliharaan dan 

pengadaan dilakukan secara terpusat bukan oleh 

program studi/fakultas 

2. 
Ketersediaan rasio mahasiswa dengan fasilitas 

laboratorium belum optimal 

3. Pemnfaatan sistem informasi masih belum maksimal 

4. 
Meningkatnya jumlah mahasiswa tidak diikuti oleh 

meningkatnya dana operasional pembelajaran  

5. 
Masih mengandalkan dana dari pemerintah dan PNBP 

masih rendah 

Peluang (O) : 

1. 
Terdapat peluang mendapatkan hibah pengembangan 

isntitusi dari pemerintah 

2. 
Pemerintah telah melanggankan jurnal internasional 

yang dapat dipergunakan oleh dosen dan mahasiswa 

Ancaman (T) : 1. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

menuntut penyesuaian sarana dan prasarana 

pembelajaran 
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G.   Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama 

Sebagai bentuk tanggung jawab tri dharma perguruan tinggi, Program 

Studi Ilmu Komunikasi tidak saja mempunyai peran dalam bidang pendidikan 

dan pengajaran. Kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

merupakan salah satu program utama yang harus dicapai Program Studi Ilmu 

Komunikasi untuk mewujudkan visinya. Misi Program Studi Ilmu Komunikasi di 

bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, adalah sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi guna memecahkan permasalahan di bidang 

komunikasi. 

2. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan capacity building masyarakat 

melalui pemberdayaan berbasis ilmu komunikasi dan kewirausahaan. 

 

1.  Mutu, produktivitas, relevansi dan efisiensi pemanfaatan dana penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat serta keberlanjutannya 

Total dana penelitian yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Komunikasi 

dalam tiga tahun terakhir sebesar 740,5 juta rupiah. Namun demikian dana 

penelitian setiap tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013, Program Studi 

Ilmu Komunikasi mengelola dana penelitian sebesar 343 juta rupiah. Pada 

tahun 2014 mengalami penurunan yang menjadi hanya 171 juta rupiah. 

Jumlah ini meningkat kembali pada tahun 2015 menjadi 226,5 juta rupiah. Jika 

kita lihat perkembangan dana penelitian dari tahun ke tahun mengalami trend 

yang stagnan. Perkembangan dana penelitian yang cenderung stagnan ini 

disebabkan oleh ketergantungan Program Studi Ilmu Komunikasi terhadap 

dana penelitian dari Kemdiknas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 21. Perkembangan dana penelitian 
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Program Studi Ilmu Komunikasi melalui PUSKAKOM berupaya untuk 

meningkatkan kinerja penelitian melalui pembentukan jejaring kerjasama 

penelitian dengan instansi lain di luar Kemdiknas/Kemenristekdikti. 

Apabila dilihat dari rerata dana penelitian per dosen per tahun, tampak 

bahwa dana penelitian sudah memenuhi standar BAN-PT karena telah lebih 

dari 3 juta rupiah. Program Studi Ilmu Komunikasi telah melakukan upaya 

peningkatan kualitas dan produktivitas penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dengan mengikutsertakan dosen dalam pelatihan penulisan 

proposal untuk memperoleh dana hibah kompetisi penelitian. Peningkatan dana 

penelitian juga dilakukan dengan upaya memperluas jejaring kerjasama dengan 

pihak ketiga baik pemerintah maupun swasta dalam rangka kerjasama 

penelitian (joint research). Selain itu, kerjasama yang sudah ada selama ini 

perlu tetap dibina dan dipertahankan. Pembuatan company profile PUSKAKOM 

menjadi salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Program Studi Ilmu 

Komunikasi guna memperkenalkan lembaga fungsional tersebut kepada 

khalayak sasaran.  

Pengabdian masyarakat merupakan salah satu misi yang diemban oleh 

Program Studi Ilmu Komunikasi. Kegiatan pengabdian masyarakat ditujukan 

untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui program capacity building 

berbasis ilmu komunikasi yang kreatif inovatif dan kewirausahaan. Dana 

pengabdian masyarakat selama 3 tahun terakhir mencapai 322 juta rupiah. 

Seperti halnya dana penelitian, sebagian besar dana penelitian bersumber dari 

DIKTI Kemendiknas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Perkembangan dana pengabdian masyarakat 
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Pada tahun 2013 dana pengabdian yang diserap oleh prodi ilmu 

komunikasi sebesar 16 juta rupiah. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan dana 

pengabdian masyarakat hingga mencapai 141 juta rupiah. Sedangkan pada 

tahun 2015 meningkat menjadi 165 juta rupiah. Peningkatan ini disebabkan 

dosen Program Studi Ilmu Komunikasi berhasil mendapatkan hibah pengabdian 

masyarakat mono tahun dengan skema Ipteks bagi Masyarakat (IbM) dan Ibikk 

dari Ditlitabmas Kemdiknas. Rerata dana pengabdian masyarakat selama tiga 

tahun mencapai 18,9 juta rupiah per dosen per tahun. Angka ini telah diatas 

standar BAN-PT yang menetapkan 1,5 juta rupiah per dosen per tahun. 

Pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh Program Studi Ilmu 

Komunikasi secara berkesinambungan. Program Studi Ilmu Komunikasi telah 

melakukan pengabdian dalam beberapa bentuk kegiatan ke beberapa lokasi 

diantaranya Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Tuban. 

 

2.   Diseminasi hasil penelitian dan pelayanan/ pengabdian kepada 

masyarakat 

Dosen yang telah mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian 

masyarakat khususnya dari Ditlitabmas DIKTI wajib melakukan diseminasi hasil 

penelitian. Diseminasi ini berupa kegiatan seminar hasil penelitian dan 

pengabdian masyarakat yang diadakan oleh LPPM. Kegiatan seminar ini 

dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran. Selain sebagai salah satu bentuk 

pertanggungjawaban internal, seminar ini sangat bermanfaat untuk saling tukar 

menukar informasi dan gagasan guna mengembangkan penelitian maupun 

pengabdian bersama-sama. Terlebih dengan diberlakukannya RIP (Rencana 

Induk Penelitian), penelitian unggulan institusi mengharuskan adanya 

kerjasama multidisiplin keilmuan.  

Selain itu, hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

telah dilaksanakan oleh dosen Program Studi Ilmu Komunikasi diharapkan 

dapat dipublikasikan. Publikasi ini dapat melalui seminar nasional, seminar 

internasional maupun melalui jurnal nasional dan internasional. 

 

3.  Kegiatan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat 

bersama dosen dan mahasiswa 

Program Studi Ilmu Komunikasi senantiasa melibatkan mahasiswa 

dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Keterlibatan mahasiswa 

dalam kegiatan penelitian tidak sebatas sebagai tenaga lapang, namun 

mahasiswa juga dapat memanfaatkan kegiatan penelitian dosen untuk 
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skripsinya. Hingga tahun 2015 terdapat 30 orang mahasiswa yang terlibat 

dalam kegiatan penelitian. Mahasiswa juga dilibatkan dalam kegiatan 

pengabdian masyarakat baik sebagai tenaga lapang maupun sebagai fasilitator. 

Sebaliknya dosen juga terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang 

dirancang oleh mahasiswa. 

 

4. Banyak dan mutu kegiatan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa 

Jumlah proposal PKM dari mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi 

mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun anggaran 2011, proposal 

PKM mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi berhasil didanai Dikti. Upaya 

untuk meningkatkan jumlah proposal yang didanai dilakukan dengan 

menyelenggarakan pelatihan penyusunan proposal PKM dengan 

mendatangkan tenaga ahli. Selain itu, penugasan perkuliahan disesuaikan 

dengan sistematika PKM. 

HMJ (Himakom) juga mempunyai program kerja pengabdian 

masyarakat dan bakti sosial. Kegiatan ini meliputi pelatihan jurnalistik dan 

pembuatan film pendek pada berbagai sekolah menengah/sederajad di Jawa 

Timur. 

 

5.  Banyak dan mutu kegiatan penelitian dan publikasi dosen 

Secara umum kinerja penelitian dosen Program Studi Ilmu Komunikasi 

mengalami fluktuasi setiap tahunnya, baik dari segi kuantitas maupun 

pendanaan. Sebagian besar penelitian dosen Program Studi Ilmu Komunikasi 

masih mengandalkan sumber pendanaan dari Ditlitabmas Kemdiknas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Publikasi dosen 2013-2014 
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Publikasi dosen Program Studi Ilmu Komunikasi masih rendah. Selama 

3 (tiga) tahun terakhir, terdapat 4 (empat) publikasi di jurnal internasional. 

Publikasi di jurnal nasional terakreditasi hanya sebanyak 6 (enam) judul. 

Peningkatan jumlah publikasi dilakukan dengan memberi kepastian pendanaan 

untuk mengikuti seminar bagi dosen yang menjadi pemakalah. Selain itu sejak 

tahun anggaran 2013, Program Studi Ilmu Komunikasi memberikan insentif 

bagi dosen yang berhasil mempublikasikan hasil penelitian/pemikirannya. 

Peningkatan kemampuan dosen dalam menyajikan makalah dilakukan melalui 

kegiatan seminar internal rutin yang wajib diikuti oleh seluruh dosen FISIB. 

 

6.  Kerjasama dengan instansi yang relevan 

Program Studi Ilmu Komunikasi telah menjalin kerjasama dengan 

berbagai instnasi yang sangat bermanfaat bagi pengembangan program studi. 

Kerjasama ini diwujudkan dengan MoU baik pada tingkat universitasdan 

fakultas maupun program studi. Daftar kerjasama disajikan pada  

 

Tabel 9. Kerja sama dalam Negeri 

No. Nama Instansi 
Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu  
Kerja Sama Manfaat yang Telah 

Diperoleh 
Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Madura Channel 
Tridarma 
Perguruan 
tinggi  

2013 2015 

Tempat magang 
mahasiswa dalam 
upaya Menyiapkan 
mahasiswa 
menghadapi  dunia 
kerja 

2 Radar Madura 
Tridarma 
Perguruan 
tinggi  

2013 2015 

Tempat magang 
mahasiswa dalam 
upaya Menyiapkan 
mahasiswa 
menghadapi  dunia 
kerja 

3 JTV 
Tridarma 
Perguruan 
tinggi  

2013 2015 

Tempat magang 
mahasiswa dalam 
upaya Menyiapkan 
mahasiswa 
menghadapi  dunia 
kerja 

4 KPID Jawa Timur Studi banding 2013 2015 

Shearing informasi 
dan Membekali 
mahasiswa dengan 
pengetahuan tentang 
dunia kepenyiaran 
beserta regulasinya 

5 SSC 
Tridarma 
Perguruan 
tinggi  

2013 2015 
Pelatihan riset praktis 
di bidang komunikasi 
politik dan opini publik  
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No. Nama Instansi 
Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu  
Kerja Sama Manfaat yang Telah 

Diperoleh 
Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

6 
Universitas 
Muhammadiyah 
Malang 

 tridarma 
perguruan 
tinggi 

2013 2014 

Shearing 
pengembangan 
kurikulum dan 
managemen prodi 
ilmu komunikasi  

7 
Universitas 
Brawijaya 

 tridarma 
perguruan 
tinggi 

2013 2014 

 Kerjasama dalam  
pengembangan 
kurikulum dan 
managemen prodi 
ilmu komunikasi  

8 
Universitas Sebelas 
Maret Surakarta 

Tridarma 
perguruan 
tinggi 

2011 2012 
Bekerjasama dalam 
bidang penelitian 

9 
Universitas 
Airlangga 

Tridarma 
perguruan 
tinggi 

2013 2015 

Kerjasama dalam 
pelatihan komunikasi 
(Public Service 
communication) 

10 

Universitas 
Pembangunan 
Nasional Veteran 
Jatim 

Tridarma 
perguruan 
tinggi 

2013 2015 

Bekerjasama dalam 
bidang 
Pengembangan 
laboratorium televisi 

11 
Radio Republik 
Indonesia 

Tridarma 
perguruan 
tinggi 

2013 2015 

Bantuan tenaga ahli 
dan program kerja 
yang berkenaan 
dengan tridarma 
perguruan tinggi 
khususnya  materi 
mata kuliah 
perencanaan produksi 
radio dan 
pengembangan 
program siaran 

12 

Pemerintah 
kabupaten : 
 
1. Sampang 
2. Bangkalan 
3. Probolinggo 
4. Jember 
5. Tulungangung 
6. Bondowoso 

Tridarma 
perguruan 
tinggi 

2013 2015 

Bantuan tenaga ahli 
dan program kerja 
yang berkenaan 
dengan tridarma 
perguruan Tinggi 
mencakup Kerjasama 
dalam bidang : 
 
1  Penelitian dan 

pengabdian 
masyarakat 

2 Kuliah kerja 
komunikasi 

3 Pelatihan 
pengelolaan 
informasi daerah 

4 Pelatihan 
pengelolaan 
informasi daerah 

5 Pelatihan 
pengelolaan 
informasi daerah 

6 Pelatihan 
jurnalisme aparatur 



 

     
Evaluasi Diri Prodi Ilmu Komunikasi 77 

FISIB-Universitas Trunojoyo Madura 

No. Nama Instansi 
Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu  
Kerja Sama Manfaat yang Telah 

Diperoleh 
Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

13 

UMKM : 
 
1. UMKM Daun 

Agel 
Bangkalan 

2. UMKM Aisy 
Craf Sidoarjo 

Tri darma 
perguruan 
tinggi 

2013 2015 

Mahasiwa mendapat 
pelatihan 
kewirausahaan dan 
tempat magang 

14 Metro TV 
Tridarma 
perguruan 
tinggi 

2011 2015 

 Lokasi magang guna 
membekali mahasiswa 
dengan pegalaman 
praktis di dunia kerja 

15 

Perusahaan 
Periklanan 
Indonesia wilayah 
Jatim 

Kerjasama 
tukar menukar 
instruktur  

2013 2015 

Bantuan tenaga ahli 
dan program kerja 
yang berkenaan 
dengan tridarma 
perguruan Tinggi 

16 
Suara Surabaya 
Media 

Tridarma 
perguruan 
tinggi 

2011 2015 

 Lokasi magang yang 
dapat membekali 
mahasiswa dengan 
pengalaman praktis di 
dunia kerja 

17 TVRI jatim 
Tridarma 
perguruan 
tinggi 

2011 2015 

 Tempat magang 
mahasiswa dan dapat 
Membekali mahasiswa 
dengan pengalaman 
praktis di dunia kerja 

18 
Radio Segara 
Bangkalan 

Tridarma 
perguruan 
tinggi 

2012 2015 

 Tempat magang yang 
dapat Membekali 
mahasiswa dengan 
pengalaman praktis di 
dunia kerja 

19 ASPIKOM 
Pengembangan 
kurikulum 

2012 2014 

Shearing 
pengembangan prodi 
ilmu komunikasi 
khususnya bidang 
kurikulum 

20 ISKI 
Pengembangan 
Keilmuan 

2012 2014 

Kerjasama dalam 
bidang publikasi dan 
Shearing informasi 
bidang komunikasi  

21 TV9 
Tridarma 
perguruan 
tinggi  

2013 2013 

 Transfer pengetahuan 
dan ketrampilan 
khususnya bidang 
komunikasi massa  

22 
Lembaga Survei 
INSIST   Jakarta 

Riset 
Komunikasi 
Politik 

2013 2014 
 Pelatihan riset praktis 
di bidang komunikasi 
politik dan opini publik  

23 

Lembaga Survei 
Political Weather 
station (PWS) 
Jakarta 

Riset 
Komunikasi 
Politik 

2013 2014 
 Pelatihan riset praktis 
di bidang komunikasi 
politik dan opini publik  

24 

The Indonesian 
International 
Education 
Foundation (IIEF) 

Kursus Bahasa 
Inggris dan 
Belajar Budaya 
Amerika 

2012 2014 

Tawaran beasiswa, 
Training English, 
belajar budaya 
Amerika dan 
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No. Nama Instansi 
Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu  
Kerja Sama Manfaat yang Telah 

Diperoleh 
Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Jakarta Penyelenggaraan 
ujian TOEFL ITP 

25 Pusat Bahasa UGM  
Pelatihan 
Bahasa Inggris 

2011  Pelatihan IELTS  

26 
Universitas Islam 
Negeri Sunan 
Gunung Jati 

Publikasi Ilmiah 2015 2016 
Peningkatan publikasi 
ilmiah 

27 
Komisi Penyiaran 
Indonesia Pusat 

Pengawasan 
Media 
Penyiaran 

2015 2016 

Peningkatan Media 
literacy dan Media 
watch dan hukum 
media 

28 
Universitas 
Muhammadiyyah 
Malang 

Penulisan buku 
Ilmiah 

2015 2016 
Peningkatan karya 
publikasi buku 

29 Fisib Unair Perkuliahan 2015 2016 Pengayaan kuliah 

 

Tabel 10. Kerja sama Luar Negeri 

No. Nama Instansi 
Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu  
Kerja Sama 

Manfaat yang telah 
diperoleh 

Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

American 
University of 
Asia Pacific 
(AUAP) 

Kerjasama dalam 
bidang desain 
kurikulum dan 
akademik serta 
pengembangan 
komunitas (comm 
dev) 

2011 2014 

Pengembangan 
kurikulum dan 
penyelenggaraan 
akademik 

2 
University of 
Malaya 

Kunjungan visit 
studi dan 
Pertukaran 
informasi 
akademik serta 
publikasi ilmiah 

2013  

Mengembangkan 
penyelenggaraan 
akademik dan 
publikasi ilmiah 

3 Fullbright 
Sosialisasi 
beasiswa 

2014                                                                  
Presentasi tawaran 
beasiswa Fullbright 

4 
Universiti Sains 
Malaysia 

Pertemuan ilmiah  2014  Pertemuan ilmiah 

5 
American 
Corner 

Pengembangan 
kemampuan 
Bahasa Inggris 
dan Budaya 
Amerika 

2013 2015 

Pengiriman buku 
dan presentasi 
Kehidupan Islam 
Amerika 

6 

Konsulat 
Jenderal 
Amerika Serikat 
di Surabaya 

Kajian Geo-politik 
Madura 

2014  

Kerjasama dibidang 
kajian sosial politik, 
dan media di 
Madura 

7 

 
Tokai University 
School of 
Letters, 
Department of 
Asian 
Civilization 

Join Research 
Prof. Naito 
Tagayasu dalam 
Indonesia media 
broadcasting 

2015  

Join research 
activities dan 
rintisan publikasi 
internasional 
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Kerjasama yang dibangun ini dapat dimanfaatkan oleh dosen dan 

mahasiswa dalam menunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian 

masyarakat. Bagi mahasiswa, kerjasama dengan instansi lain membuka 

peluang untuk pengembangan kemampuan melalui program magang maupun 

penelitian. Selain itu, pada beberapa perkuliahan, kerjasama dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan praktikum lapang. 

 

Deskripsi SWOT 

Internal    

Kekuatan (S) : 

1. 

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi telah 

berkualifikasi S-3 dan S-2 dan dalam usia yang 

produktif 

2. 

Dosen Program Studi Ilmu Komuniaksi telah mampu 

bersaing pada berbagai hibah kompetitif penelitian 

dan pengabdian masyarakat pada level nasional 

3. 

Terdapat fungsional bidang penelitian dan 

pengabdian masyarakat di bawah Program Studi 

Ilmu Komunikasi 

4. 
Mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan penelitian dan 

pengabdian masyarakat 

Kelemahan (W) : 

1. 

Dana penelitian dan pengabdian masyarakat masih 

kurang dan masih mengandalkan hibah dari 

Ditlitabmas DIKTI 

2. Publikasi ilmiah masih harus ditingkatkan 

3. 
Beberapa MoU belum ditindaklanjuti dengan 

kegiatan nyata 

Peluang (O) : 

1. 

Dana penelitian dan pengabdian masyarakat dari 

Ditlitabmas maupun kerjasama instansi lain sangat 

besar 

2. 
Adanya pelatihan penulisan artikel dan insentif 

publikasi dari DIKTI 

3. 

Kesempatan kerjasama penelitian dan pengabdian 

masyarakat dengan instansi lain masih terbuka 

lebar 

Ancaman (T) : 

1. 
Terbatasnya jumlah jurnal nasional terakreditasi 

sebagai sarana publikasi ilmiah dosen 

2. 
Persaingan hibah kompetitif penelitian dan 

pengabdian masyarakat semakin ketat 

3. 
PT lain yang telah mempunyai jejaring kerjasama 

penelitian dan pengabdian masyarakat 
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II. ANALISIS SWOT PROGRAM STUDI SECARA KESELURUHAN DAN 

STRATEGI PENGEMBANGAN 
 

Analisis SWOT yang dilakukan secara internal oleh Program Studi Ilmu 

Komunikasi bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran keberadaan/kualitas 

institusi program studi saat ini (existing condition). Di dalam konteks perencanaan 

strategis, hal tersebut sekaligus merupakan analisis kesenjangan antara keadaan 

saat ini dengan gambaran masa depan yang diinginkan.  

A.   Kekuatan 

No Uraian Bobot Skor Nilai 

1 
Visi dan misi telah jelas dan terukur serta selaras 
dengan visi dan misi fakultas maupun universitas 

0,04 2 0,08 

2 
Penyusunan visi dan misi telah mempertimbangkan 
masukan dari seluruh stakeholders yang ada 

0,04 2 0,08 

3 
Strategi pencapaiannya telah meliputi tri dharma 
perguruan tinggi 

0,03 2 0,06 

4 
Visi dan misi telah dipahami oleh seluruh sivitas 
akademika Program Studi Ilmu Komunikasi 

0,10 4 0,40 

5 Program Studi Ilmu Komunikasi terakreditasi C 0,03 2 0,06 

6 
Kepemimpinan Program Studi Ilmu Komunikasi 
telah berjalan efektif 

0,03 3 0,09 

7 
Telah terbentuk sistem penjaminan mutu di tingkat 
program studi 

0,04 3 0,12 

8 
Perencanaan program telah sesuai dengan visi dan 
misi yang ditetapkan 

0,02 2 0,04 

9 
Peningkatan minat mahasiswa pada Program Studi 
Ilmu Komunikasi 

0,03 4 0,12 

10 Tersedianya beasiswa bagi mahasiswa 0,01 3 0,03 

11 Biaya pendidikan yang relatif terjangkau 0,02 4 0,08 

12 
Tersedianya unit kegiatan kemahasiswaan untuk 
pengembangan bakat dan minat mahasiswa 

0,01 2 0,02 

13 Rerata IPK lulusan sudah diatas 3,00 0,05 3 0,15 

14 
Persentase mahasiswa baru yang daftar ulang 
selalu 100% 

0,01 1 0,01 

14 
Kualitas input mahasiswa yang sudah realtif tinggi 
dikarenakan rasio ketetatan mencapai 1:13 

0,04 1 0,04 

15 Telah ada upaya tracer study 0,02 2 0,04 

16 
Telah ada himpunan alumni di tingkat universitas, 
fakultas dan program studi. 

0,01 2 0,02 

17 Rasio dosen dan mahasiswa cukup  (1:50) 0,01 1 0,01 

18 
Proses rekrutmen dan seleksi didasarkan pada asas 
keterbukaan, kepatutan dan kelayakan. 

0,03 2 0,06 

19 
Sudah ada mekanisme reward dan punishment bagi 
dosen dan tenaga kependidikan 

0,02 2 0,04 

20 
Mekanisme pengembangan staf sudah ada dan 
berjalan dengan baik 

0,05 4 0,20 

21 
Kurikulum sesuai dengan visi, misi, sasaran dan 
tujuan 

0,03 3 0,09 
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22 
Penyusunan kurikulum telah mempertimbangkan 
masukan dari stakeholders 

0,03 3 0,09 

23 
Mekanisme peninjauan kurikulum sudah 
dilaksanakan dengan baik 

0,03 2 0,06 

24 
Evaluasi keberhasilan studi telah ada dan berjalan 
dengan baik 

0,03 2 0,06 

25 
Adanya evaluasi proses belajar mengajar menjadi 
sarana untuk memonitor kinerja dosen 

0,01 2 0,02 

26 
Adanya unit kegiatan mahasiswa yang menunjang 
penalaran ilmiah dan diskusi 

0,01 2 0,02 

27 
Ketersediaan ruang kuliah dan laboratorium dengan 
fasilitas yang cukup dan memadai 

0,04 4 0,16 

28 
Kelengkapan sarana dan prasarana pendukung 
kegiatan pembelajaran dan penelitian 

0,02 4 0,08 

29 Sistem Informasi telah tersedia 0,03 3 0,09 

30 
Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi telah 
berkualifikasi S-3 dan S-2 dan dalam usia yang 
produktif 

0,06 4 0,24 

31 

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi telah 
mampu bersaing pada berbagai hibah kompetitif 
penelitian dan pengabdian masyarakat pada level 
nasional 

0,03 4 0,12 

32 
Terdapat fungsional bidang penelitian dan 
pengabdian masyarakat di bawah Program Studi 
Ilmu Komunikasi 

0,03 3 0,09 

33 
Mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan penelitian dan 
pengabdian masyarakat 

0,02 2 0,04 

Jumlah 1,00   2,89 

 

B.  Kelemahan 

No Uraian Bobot Skor Nilai 

1 
Mayoritas input mahasiswa masih berasal dari 
kawasan regional 

0,08 3 0,24 

2 
Kualifikasi dosen masih rendah baik dari sisi 
kualifikasi pendidikan maupun jabatan fungsional 

0,10 4 0,40 

3 
Pendanaan, sarana dan prasarana untuk 
mendukung pencapaian visi dan misi masih 
terbatas 

0,02 4 0,08 

4 
Kinerja dan pengembangan jejaring dalam 
penelitian masih rendah 

0,02 4 0,08 

5 
Belum adanya panduan dalam tata kelola Program 
Studi Ilmu Komunikasi dikarenakan OTK-UTM 
belum disahkan 

0,02 3 0,06 

6 
Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di tingkat 
program studi masih belum maksimal 

0,03 3 0,10 

7 
Umpan balik dan evaluasi dalam rangka 
pengendalian mutu belum ditindaklanjuti secara 
berkelanjutan 

0,03 3 0,10 

8 
Koordinasi antara universitas hingga ke program 
studi  belum berjalan dengan baik 

0,04 2 0,08 

9 

Keputusan kebijakan penting dan strategis selama 
ini masih tergantung oleh kebijakan universitas dan 
fakultas sehingga program studi hanya masih 
sebatas pelaksana 

0,01 2 0,02 
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10 Masa studi masih panjang 0,03 3 0,10 

11 
Kemampuan Bahasa Inggris mahasiswa dan 
lulusan masih rendah 

0,07 4 0,28 

12 
Sebaran daerah asal mahasiswa masih didominasi 
mahasiswa dari daerah Madura 

0,03 2 0,07 

13 Belum adanya job placement center 0,06 3 0,18 

14 
Kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa relatif 
rendah 

0,02 3 0,06 

15 
Dosen dengan kualifikasi pendidikan S-3 masih 
rendah 

0,03 4 0,14 

16 Kemampuan Bahasa Inggris dosen masih rendah 0,03 4 0,14 

17 
Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen 
masih kurang. 

0,03 2 0,07 

18 
Penggunaan teknologi informasi dalam 
pembelajaran masih belum maksimal 

0,02 3 0,06 

19 
Jumlah bimbingan skripsi masih belum pada angka 
yang ideal 

0,01 2 0,02 

20 
Pengelolaan dana untuk pemeliharaan dan 
pengadaan dilakukan secara terpusat bukan oleh 
program studi/fakultas 

0,03 2 0,07 

21 
Pemnfaatan sistem informasi masih belum 
maksimal 

0,03 2 0,07 

22 
Meningkatnya jumlah mahasiswa tidak diikuti oleh 
meningkatnya dana operasional pembelajaran 

0,04 4 0,16 

23 
Masih mengandalkan dana dari pemerintah dan 
PNBP masih rendah 

0,05 4 0,20 

24 
Dana penelitian dan pengabdian masyarakat masih 
kurang dan masih mengandalkan hibah dari 
Ditlitabmas DIKTI 

0,05 4 0,20 

25 Publikasi ilmiah masih kurang 0,03 4 0,14 

26 
Beberapa MoU belum ditindaklanjuti dengan 
kegiatan nyata 

0,03 3 0,09 

Jumlah 1,00 
 

3,21 

 

C.  Peluang 

No Uraian Bobot Skor Nilai 

1 
Tumbuhnya kesadaran akan pendidikan pada 
masyarakat madura 

0,04 3 0,12 

2 
Akses ke UTM semakin mudah dengan adanya 
Jembatan Suramadu 

0,03 2 0,06 

3 
Meningkatnya kepercayaan masyarakat pada 
Program Studi Ilmu Komunikasi yang ditandai 
dengan peningkatan jumlah mahasiswa 

0,05 2 0,10 

4 
Madura Menjadi target untuk penguatan wilayah 
timur Indonesia 

0,05 3 0,15 

5 
Perkembangan industrialisasi di Madura pasca 
Suramadu 

0,05 4 0,20 

6 
Meningkatnya kepercayaan instansi baik pemerintah 
maupun swasta dalam penjalinan kerjasama dengan 
Program Studi Ilmu Komunikasi 

0,08 3 0,24 

7 
Akses informasi mengenai sistem penjaminan mutu 
terbuka lebar dengan adanya teknologi informasi 

0,04 2 0,08 
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8 
Kegiatan ASPIKOM yang aktif dalam 
mendiseminasikan informasi pengembangan 
program studi 

0,06 2 0,12 

9 
Sudah adanya kerjasama antara PJM-UTM dan 
PJM-UB untuk perbaikan sistem penjaminan mutu 

0,03 2 0,06 

10 Adanya kepuasan pengguna lulusan 0,05 2 0,10 

11 Terdapat beasiswa dari pihak luar 0,04 2 0,08 

12 
Pendanaan kegiatan hibah kompetisi kreatifitas 
mahasiswa yang semakin meningkat 

0,04 3 0,12 

13 
Kerjasama dengan instansi pemerintah maupun 
swasta untuk keperluan magang dan skripsi 

0,03 3 0,09 

15 
Tersedianya beasiswa untuk studi lanjut dosen dan 
calon dosen 

0,03 4 0,12 

16 
UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, akan 
mendorong dosen sebagai seorang pendidik yang 
profesional serta menjamin kesejahteraan dosen 

0,03 2 0,08 

17 
Adanya kerjasama dengan instansi lain untuk 
pengembangan staf 

0,04 2 0,08 

18 

Perkembangan teknologi informasi memberikan 
akses yang luas dalam mengikuti perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi baik bagi dosen 
maupun mahasiswa 

0,04 2 0,08 

19 
Pendanaan kegiatan hibah kompetisi kreatifitas 
mahasiswa yang semakin meningkat 

0,04 4 0,16 

21 
Kerjasama dengan PTN lain untuk 
mengembangkan kurikulum dan metode 
pembelajaran 

0,04 3 0,12 

22 
Terdapat peluang mendapatkan hibah 
pengembangan isntitusi dari pemerintah 

0,02 3 0,06 

23 
Pemerintah telah melanggankan jurnal internasional 
yang dapat dipergunakan oleh dosen dan 
mahasiswa 

0,02 2 0,04 

24 
Dana penelitian dan pengabdian masyarakat dari 
Ditlitabmas maupun kerjasama instansi lain sangat 
besar 

0,04 4 0,16 

25 
Adanya pelatihan penulisan artikel dan insentif 
publikasi dari DIKTI 

0,05 4 0,20 

26 
Kesempatan kerjasama penelitian dan pengabdian 
masyarakat dengan instansi lain masih terbuka 
lebar 

0,06 4 0,24 

Jumlah 1,00 
 

2,86 

 

D.  Ancaman 

No Uraian Bobot Skor Nilai 

1 

Selain sebagai peluang, Jembatan Suramadu juga 
bisa menjadi ancaman karena memudahkan akses 
masyarakat Madura untuk kuliah di Surabaya dan 
sekitarnya 

0,10 3 0,30 

2 
Agresifitas program studi sejenis dari PT lain untuk 
merekrut mahasiswa baru 

0,10 4 0,40 

3 
Persaingan dengan beberapa PT lain yang telah 
menjalankan sistem penjaminan mutu dengan baik 

0,07 3 0,21 
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4 
Adanya lulusan dari perguruan tinggi lain yang 
bersaing dalam pasar kerja 

0,12 2 0,24 

5 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang sangat pesat menuntut kecepatan dalam 
penyesuaian dan adaptasi 

0,13 2 0,26 

6 
Terbatasnya jumlah jurnal nasional terakreditasi 
sebagai sarana publikasi ilmiah dosen 

0,15 3 0,45 

7 
Persaingan hibah kompetitif penelitian dan 
pengabdian masyarakat semakin ketat 

0,15 3 0,45 

8 
PT lain yang telah mempunyai jejaring kerjasama 
penelitian dan pengabdian masyarakat 

0,18 3 0,54 

Jumlah 1,00   2,85 

 

Berdasarkan perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Program Studi 

Ilmu Komunikasi memiliki skor: 

 

Strength – Weakness  : 2,89 - 3,21 = - 0,32 

Opportunity – Threats : 2,86 - 2,85  = 0,10 
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Gambar 39. Posisi Program Studi Ilmu Komunikasi dalam kwadran SWOT 

 

Hasil perhitungan skor tersebut menghasilkan posisi Program Studi Ilmu 

Komunikasi dengan X = -0,32 dan Y = 0,10 Ini menunjukkan bahwa Program Studi 

Ilmu Komunikasi berada pada posisi konservatif atau berbenah. Diagram 

menunjukkan Program Studi Ilmu Komunikasi berada di kuadran II yang berarti 

Program Studi Ilmu Komunikasi Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang 

lemah namun sangat berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah 
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Ubah Strategi, artinya organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. 

Sebab, strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang 

ada sekaligus memperbaiki kinerja organisasi. Di sini, fokus strategi adalah 

meminimalkan kelemahan internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik.  

Pengertian lain dari posisi tersebut adalah bahwa Program Studi Ilmu 

Komunikasi memiliki kondisi yang baik untuk meminimalkan kelemahan internalnya 

guna: (1) memanfaatkan peluang eksternal, (2) memaksimalkan kekuatan, (3) 

menghindari ancaman eksternal.  

 Berdasarkan matriks posisi analisis SWOT Program Studi Ilmu Komunikasi, 

maka dapat disusun empat strategi utama yaitu menggunakan kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang (S-O), meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan 

peluang (W-O), menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman (S-T) dan 

meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman (W-T). 

 

S-O W-O 

Meningkatkan upaya promosi dan 

sosialisasi Program Studi Ilmu 

Komunikasi pada khalayak sasaran 

Meningkatkan daya panggil Program Studi 

Ilmu Komunikasi  

Meningkatkan jalinan kerjasama dengan 

instansi pemerintah maupun swasta 

Meningkatkan kinerja penjaminan mutu 

Program Studi Ilmu Komunikasi 

Meningkatkan kerjasama dengan SMA 

untuk menjaga keberlanjutan penerimaan 

mahasiswa baru yang berkualitas 

Meningkatkan fungsi koordinasi antara 

lembaga dan unit di UTM 

Mengembangkan kerjasama dalam 

bidang sistem penjaminan mutu dengan 

beberapa PTN yang telah mapan 

Mengembangkan wilayah promosi dan 

sosialisasi Program Studi Ilmu Komunikasi di 

wilayah luar Madura 

Meningkatkan kualitas dan kuantitas 

keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan 

pembelajaran, penelitian dan pengabdian 

masyarakat 

Meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris 

dosen dan mahasiswa 

Memaksimalkan penggunaan teknologi 

informasi untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran, penelitian dan manajemen 

organisasi 

Meningkatkan kemampuan dosen dalam 

menulis proposal penelitian dan pengabdian 

masyarakat 

  

Meningkatkan kemampuan mahasiswa 

dalam penyusunan proposal program 

kreatifitas mahasiswa 

  
Meningkatkan keterbacaan jurnal 

internasional 

  

Meningkatkan sarana dan prasarana 

pendidikan untuk menunjang kegiatan 

pendidikan dan penelitian 
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S-T W-T 

Mengembangkan jejaring dengan lulusan 

dan pengguna sebagai sarana 

penempatan kerja 

Meningkatkan sistem penjaminan muru 

Program Studi Ilmu Komunikasi 

Meningkatkan kualitas unit kegiatan 

mahasiswa yang menunjang penalaran 

ilmiah dan diskusi 

Meningkatkan akreditasi jurnal ilmiah yang 

dikelola oleh Program Studi Ilmu Komunikasi 

Mengembangkan jejaring dengan lulusan 

untuk keberlanjutan penerimaan 

mahasiswa baru 

Meningkatkan kualitas pembelajaran 

Program Studi Ilmu Komunikasi 

  

Memanfaatkan teknologi informasi untuk 

mengembangkan materi pembelajaran 

seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi 

  

Meningkatkan kompetensi lulusan serta 

membekali lulusan dengan kemampuan soft 

skills 




