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Laporan Evaluasi  

Pelaksanaan Kegiatan Laboratorium Ilmu Komunikasi  

Pendahuluan  

Broadcastation merupakan nama laboratorium prodi ilmu komunikasi yang 

difungsikan sebagai wadah pengembangan potensi dan bakat mahasiswa serta mendukung 

para dosen dalam melaksanakan proses belajar mengajar di prodi ilmu komunikasi. 

Tantangan perkembangan teknologi komunikasi yang berkembang dengan sangat cepat  

perlu disikapi dengan pengetahuan dan keterampilan serta pembekalan life skill yang 

memadai untuk Mahasiswa agar mampu menghadapi perkembangan dan bahkan 

perubahan zaman sehingga mereka menjadi mahasiswa yang siap pakai dan memiiki 

kompetensi tinggi dibidang ilmu komunikasi. 

Keberadaan laboratorium ini juga diharapkan mampu mendukung program Sains 

Techno Park (STP) yang sedang digalakkan oleh Universitas Trunojoyo Madura untuk 

mendukung pengembangan dan kesejahteraan di pulau Madura. Sebagai laboratorium ilmu 

komunikasi, aspek yang dapat didukung melalui perkembangan teknologi dan keilmuan 

dibidang komunikasi dalam kaitannya dengan STP adalah bidang Tourism, dalam hal ini, 

pengembangan industri media kreatif yang nantinya mampu menjadi media informasi 

dalam memperkenalkan Madura pada masyarakat luas melalui media komunikasi yang 

dikelola oleh laboratorium prodi ilmu komunikasi . Karena itu, pengelolan dan penanggung 

jawab laboratorium merasa perlu untuk mengadakan evaluasi untuk melihat bagaimana 

program-program laboratorium dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target yang telah 

ditentukan. 

 

Tujuan 

Tujaun dari pelaksanaan kegiatan evaluasi laboratorium Broadcastation prodi 

komunikasi fakultas ilmu sosial dan ilmu budaya tahun 2017 untuk melihat terlaksananya 

program kegiatan sepanjang tahun 2016/2017 berikut capaian target yang sudah 

ditentukan. Evaluasi yang dilakukan secara bertahap ini untuk melihat bagiamana 

labroratorium Laboratorium TV, Laboratorium Radio, Laboratorium Fotografi, Laboratorium 
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Film, Laboratorium Public Relations, Laboratorium Desaind, dapat menjadi wadah bagi 

mahasiswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya. 

Hasil dari evaluasi laboratorium Broadcastation prodi komunikasi fakultas ilmu sosial 

dan ilmu budaya tahun 2017 akan dijadikan dasar dalam perbaikan dan pengembangan baik 

dari segai peralatan sebagai penunjang utama maupun berkaitan dengan agenda-agenda 

khusus sesuai dengan pembelajaran kajian praktis ilmu komunikasi kedepannya.  

 

Bentuk kegiatan 

Kegiatan evaluasi laboratorium Broadcastation dilakukan dengan Focus group 

discussion (FGD)  

 

Jadwal Pelaksanaan  

Evaluasi laboratorium Broadcastation dilaksnakan pada pertemuan ke 14 pada 

semester gasal dan genap 2016/2017, Focus group discussion (FGD) dilakukan dengan 

mengikutsertakan mahasiswa yang aktif di lima laboratorium yang masing-masing 

laboratorium diwakili oleh lima mahasiswa ilmu komunikasi. 

 

Hasil Pelaksanaan 

a. Laboratorium TV 

Indikator Target Capaian (%) 

1. Program peliputan 

industri batik 

madura 

1. Terlaksananya 

peliputan industri batik 

madura 

100 % (terlaksana 

sesuai jadwal) 

2. Talk show 

perkembangan 

kajian komunikasi 

2. Terlaksananya Talk 

show perkembangan 

kajian komunikasi 

100 % (terlaksana 

sesuai jadwal) 

3. Program hiburan 

anak kampus 

3. Terlaksananya Program 

hiburan anak kampus 

100 % (terlaksana 

sesuai jadwal) 
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4. Program Quis anak 

kampus 

4. Terlaksananya Program 

Quis anak kampus 

100 % (terlaksana 

sesuai jadwal) 

 

Laboratorium televisi telah melakukan seluruh program kerjanya setiap semester 

mulai dari acara pelioutan industri batik, talk show perkembangan kajian komunikasi siaran 

hiburan sampai kekpada quis anak kampus yang diselnggerakan sesuai dengan target 

pelaksanaannya. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut berjalan sesuai  dengan capaian yang 

terlaksana 100%.  

 

b. Laboratorium Radio 

Indikator Target Capaian (%) 

1. Program pelatihan 

penyiaran  

mahaiswa baru 

1. Terlaksananya Program 

pelatihan penyiaran  

mahaiswa baru 

100 % (terlaksana 

sesuai jadwal) 

2. Pembuatan 

program siaran 

khusus Mahasiswa 

baru 

2. Terlaksananya 

Pembuatan program 

siaran khusus 

Mahasiswa baru 

100 % (terlaksana 

sesuai jadwal) 

3. Program siaran 

rutin oleh 

mahasiswa 

komunikasi 

3. Program siaran rutin 

oleh mahasiswa 

komunikasi 

100 % (terlaksana 

sesuai jadwal) 

 

 Penyelenggaraan Laboratorium radio oleh mahasiswa telah sesuai engan standart 

operasional berikut program-program yang telah dilakukan seperti pelatihan penyiaran, 

program khusus mahasiswa baru program siaran rutin  telah terlaksana sesuai dengan 

target, sementara capainanya terlaksana secara baiksesuai dengan jadwa yang telah 

ditetapkan.  
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c. Laboratorium Public Relation 

Indikator Target Capaian (%) 

1. Pelatihan public 

speaking 

1. Terlaksananya 

Pelatihan public 

speaking 

100 % (terlaksana 

sesuai jadwal) 

2. Pelatihan master 

of ceremoni  

2. Terlaksananya 

Pelatihan master of 

ceremoni 

100 % (terlaksana 

sesuai jadwal) 

3. Pelaksanaan Dies 

natalies Public 

Realtion 

3. Terlaksananya Dies 

natalies Public Realtion 

100 % (terlaksana 

sesuai jadwal) 

 

Laboratorium Public relation melakukan program-prgram kegiatannya yang disusus 

berdasarkan target dan tujuan komunitasnya. Komunitas lab Laboratorium Public relation 

meng-agendakan kegiatan sesuai keilmuan dasar PR seperti pelatihan public speaking, 

pelatihan menjadi master of ceremoni. Tidak hnaya itu Laboratorium Public relation 

mengadakan cara dies natalies sebagai bentuk apresiasi kepada pendiri komunitas 

Laboratorium Public relation. 

 

d. Laboratorium Fotografi 

Indikator Target Capaian (%) 

1. Program foto 

model  

1. Terlaksananya Program 

foto model 

100 % (terlaksana 

sesuai jadwal) 

2. Fotografi human 

interes 

2. Terlaksananya 

Fotografi human 

interes 

100 % (terlaksana 

sesuai jadwal) 

3. Program jurnalisitik 

foto 

3. Terlaksananya 

jurnalitik foto 

100 % (terlaksana 

sesuai jadwal) 
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4. Program foto 

landscap  

4. Terlaksananya program 

foto landscap 

100 % (terlaksana 

sesuai jadwal) 

5. Keikutsertaan loma 

fotografi tingkat 

lokal, regional, dan 

nasional 

5. Terlaksananya 

Keikutsertaan loma 

fotografi tingkat lokal, 

regional, dan nasional 

100 % (terlaksana 

sesuai jadwal) 

 

Laboratorium Fotografi telah banyak mengikuti kegiatan lomba fotografi baik 

ditingkat lokal reginal bahkan sampai nasional, dalam beberapa event tersebut tidak jarang 

mahaiswa komunikasi berprestasi sebagai pemenagnya. Sejalan dengan hal tersebut bahwa 

Laboratorium Fotografi telah dengan nyata memberikan kontribusi yang besar khhususnya 

berkaitan dengan skil mahasiswa ilmu komunikasi seperti yang tertera dalam laporan diatas. 

 

e. Laboratorium Graphic desaign community 

Indikator Target Capaian (%) 

1. Open recruitment 

member & 

trainning  

1. Terlaksananya Open 

recruitment member & 

trainning 

100 % (terlaksana 

sesuai jadwal) 

2. Pelatihan desain 

animasi 

2. Terlaksananya elatihan 

desain animasi 

100 % (terlaksana 

sesuai jadwal) 

3. Pelatihan desain 

typologi 

3. Terlaksananya 

Pelatihan desain 

typologi 

100 % (terlaksana 

sesuai jadwal) 

4. Pelatihan desain 

editing edvertising 

4. Terlaksananya desain 

Pelatihan editing 

edvertising 

100 % (terlaksana 

sesuai jadwal) 

 

Laboratorium Graphic desaign community sebagai laboratorium yang juga 

membantu mahasiswa nilmu komunikasi mempunyai soft skill dalam bidang desain. Dalam 
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upaya untuk mewujudkan prestasi yang membanggakan, Laboratorium Graphic desaign 

community telah mengadakan program-program sebagai sarana untuk menambah 

kemampuan mahasiswa seperti pelatihan desai animasi, desain typologi, desain editing 

advertaising yang dilakukannsesuai dengan target pencapaiannya. 

 

f. Laboratorium Film 

Indikator Target Capaian (%) 

1. Pelatihan 

pembuatan film 

(pra-sedang-pasca) 

1. Terlaksananya 

pembuatan film (pra-

sedang-pasca) 

100 % (terlaksana 

sesuai jadwal) 

2. Pembuatan film 

(Cawa merah 

surabaya) 

2. Terlaksananya 

Pembuatan film (Cawa 

merah surabaya) 

100 % (terlaksana 

sesuai jadwal) 

3. Kompetisi festival 

film nasional 

(Nominasi lima 

terbaik) 

3. Terlaksananya 

Kompetisi festival film 

nasional (Nominasi 

lima terbaik) 

100 % (terlaksana 

sesuai jadwal) 

4. Keiuktsertaa lomba 

internasional 

4. Terlaksananya 

Keiuktsertaa lomba 

internasional 

100 % (terlaksana 

sesuai jadwal) 

 

 Sebagai upaya mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam dunia perfilm-an, 

laboratorium film telah membuat program pelatihan-pelatihan dasar kepada angoota 

komunitasnya. Diantara kegiatan yang telah berjalan baik pelatihan pembuatan film mulai 

dari pra, sedang, dan pasca pembuatannya. Aktivitas ini dapat dibuktikan oleh anggota 

komunitas film yang telah terbukti meraih beberapa penghargaan baik ditingkat nasioonal 

maupun berprestasi pada tingkat internasional. 
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Kesimpulan  

Rencana jangka panjang untuk seluruh  laborotarium ini nantinya semua mahasiswa 

yang sudah melakukan tahapan pembelajaran di laboratorium ini bisa mendapatkan 

sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sehingga kompetensi yang mereka miliki 

mendapatkan pengakuan dan memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mendapatkan 

pekerjaan setelah mereka lulus sebagai sarjana komunikasi.  
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