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LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI 2017 
 

NO Bidang Apa Yang Telah Dilakukan Hasil atau Capaian Rekomendasi 

 
1. Pendidikan  Untuk terus meningkatkan 

mutu pendidikan, Program 
Studi bekerja keras untuk 
terus berbenah, misalnya 
- Pemantapan kualitas 

tata kelola struktur 
akademik dan inovasi 
kurikulum 

- Percepatan masa studi 
- Peningkatan nilai IPK 

lulusan 
- Pengembangan dan 

Penyempurnaan 
Kurikulum yang adaptif 
dan kritis berbasis KKNI 

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

- Penyempurnaan 
pedoman akademik 

- Peningkatan kualitas 
dan kuantitas kuliah 
tamu dengan pemateri 
dari para ahli atau 
praktisi 

Dari kegiatan tersebut, 
Program Studi 
mengevaluasi dan 
meningkatkan proses 
serta keluaran dari 
proses belajar 
mengajar. salah 
satunya terkait dengan 
kurikulum KKNI. Prodi 
telah selesai 
merumuskan profil 
dan capaian 
Pembelajaran yang 
termasuk tiga unsur: 
sikap, pengetahuan 
dan keterampilan.  

 

     

2. Penelitian  Capaian dalam bidang 
penelitian prodi ilmu 
komunikasi telah 
melakukan diantaranya: 
- meningkatkan 

kompetensi mahasiswa 
dan dosen dalam 
penulisan artikel ilmiah 

- meningkatkan 
kompetensi penulisan 
proposal dosen yang 
dibiayai 

Dari bidang penelitian 
telah diterbitkan 
Jurnal Medium untuk 
mahasiswa, Jurnal 
Komunikasi dan Jurnal 
berbahasa inggris 
Communication 
Shpere. 
 
Produktivitas dosen 
ilmu komunikasi  
dalam bidang 
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- meningkatan jumlah 
artikel mahasiswa dan 
dosen yang disajikan 
dalam forum ilmiah 

- Peningkatan jumlah 
artikel mahasiswa dan 
dosen dalam jurnal 
ilmiah berkala nasional 
(ISSN) yang tidak 
terakreditasi 

- Peningkatan jumlah 
artikel mahasiswa dan 
dosen dalam Jurnal 
nasional yang 
terakreditasi 

- Peningkatan jumlah 
artikel mahasiswa 
dalam Jurnal nasional 

- Peningkatan jumlah 
artikel mahasiswa 
dalam jurnal berkala 
nasional 

- Peningkatan jumlah 
artikel dosen disajikan 
dalam seminar 
internasional 

- Peningkatan jumlah 
artikel dosen dalam 
jurnal internasional 
terindeks 

penelitian dapat 
dilihat dengan lolosnya 
proposal penelitian 
beberapa dosen prodi 
ilmu komunikasi 

     

3. Pengabdian 
kepada 
masyarakat 

Program Studi telah 
melakukan PKM selama 
tiga tahun terakhir.  
Tahun 2014, Program 
Studi melakukannya di 
Ponpes Sampang 
Tahun 2015 Pasuruan 
Tahun 2016 
Gililabak. 
Adapun pengembangan 
prodi ikom dalam bidang 

Dari kegiatan ini, 
program studi 
menghasilkan MoU 
dengan lembaga 
tujuan.  
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pengabdian kepada 
masyarakat adalah: 
- Peningkatan kerja 

sama dengan instansi 
dalam negeri 

- Peningkatan kerja 
sama dengan instansi 
luar negeri 

- Peningkatan dana 
pengabdian dosen 
yang dibiayai dalam 
satu tahun 

     

4. Kemahasiswaan  Mahasiswa Program Studi 
Ilmu Komunikasi secara 
aktif terlibat dalam 
berbagai kegiatan. 
mencakup pembelajaran, 
penelitian serta 
pengabdian masyarakat. 
Berbagai kegiatan telah 
melibatkan mahasiswa 
antara lain: 
- Mahasiswa terlibat 

dalam pembelajaran, 
khususnya kegiatan 
praktikum sebagai 
asisten 

- Kegiatan penelitian 
dosen dan kreatifitas 
mahasiswa, Upaya ini 
dilakukan dengan 
mensinergikan 
penelitian dosen 
sebagai payung 
penelitian skripsi 
mahasiswa 

- Prodi melibatkan 
mahasiswa dalam 
kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat. 
Keterlibatan 

Dari kegiatan tersebut, 
dapat Meningkatkan 
motivasi mahasiswa 
untuk berperan aktif 
(partisipasi) dalam 
diskusi kelas cukup 
tinggi, yang dapat 
dilihat dari kemauan 
dan kemampuan 
untuk mengajukan 
pendapat, berdiskusi 
tentang konsep/teori 
yang didiskusikan 
dengan memberikan 
berbagai argumentasi 
yang jelas (rasional) 
dan bertanggungjawab 
dan juga 
Meningkatnya sikap 
kritis mahasiswa, 
seperti keberanian 
untuk berbeda 
pendapat serta kritis 
terhadap suatu 
konsep/teori dan 
kasus (praktik) 
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mahasiswa mulai dari 
persiapan kegiatan 
hingga pelaksanannya 
mahasiswa dilibatkan 
sebagai asisten 
pelatihan, apabila 
kegiatan pengabdian 
masyarakat yang 
dilaksanakan berupa 
pelatihan 

     

5. Tata kelola 
organisasi  

Pengelolaan program studi 
selama ini sudah berjalan 
sesuai dengan uraian tugas 
dan tanggung jawab 
masing-masing. 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 

Capaian dari kegiatan 
(pemilihan pimpinan 
Program Studi) sudah 
memenuhi standar 
organisasi yang diatur 
oleh mekanisme atas 
kesepakatan yang 
berwenang.  

 

     

6. Laboratorium Broadcastation merupakan 
nama laboratorium prodi 
ilmu komunikasi yang 
difungsikan sebagai wadah 
pengembangan potensi 
dan bakat mahasiswa serta 
mendukung para dosen 

Keberadaan 
laboratorium ini juga 
diharapkan mampu 
mendukung 
program Sains Techno 
Park (STP) yang sedang 
digalakkan oleh 
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dalam melaksanakan 
proses belajar mengajar di 
prodi ilmu komunikasi. 
Aktivitas lab adalah 
sebagai berikut: 
- memfasilitasi kegiatan 

pengabdian 
masyarakat 

- memfasilitasi kegiatan  
penelitian bagi dosen 
dan mahasiswa 
dibidang industri 
media kreatif 

Broadcastation memiliki 
lima unit laboratorium, 
yaitu : laboratorium TV, 
laboratorium radio, 
laboratorium public 
relations, laboratorium 
fotografi, dan 
laboratorium komputer 
grafis. Kelima laboratorium 
tersebut memiliki fungsi 
yang berbeda namun 
terintegrasi sebagai 
sebuah wadah 
pengembangan industri 
media kreatif dalam 
rangka pengembangan 
ilmu komunikasi. 

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 

     

7. Penjaminan 
Mutu 

1. Menyusun dan 
mengarsipkan 
pemrograman skripsi 
mahasiswa  

2. Sosialisasi SOP 
pemrograman skripsi 
kepada mahasiswa  

3. Mengikuti audit borang 
AMI fakultas  

4. Kontrol dan legalisasi 

1. Data mahasiswa 
yang memprogram 
skripsi, judul skripsi 
dan dosen 
pembimbing 
skripsi  

2. Mahasiswa 
mengetahui dan 
memahami SOP 
pemrograman 

Diharapkan 
adanya 
kontinuitas 
dalam 
pemenuhan 
berbagai 
dokumen yang 
terkait dengan 
borang 
akreditasi dan 
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soal UTS dan UAS  
5. Membantu 

mempersiapkan 
dokumen untuk 
reakreditasi prodi 

skripsi hingga 
selesai  

3. Evaluasi dokumen 
jamu yang masih 
belum lengkap  

4. Soal memenuhi 
standar dan sudah 
dilegalisasi  

5. Tersedianya 
dokumen dan data 
yang dibutuhkan 
oleh prodi untuk 
reakreditasi 

dalam upaya 
penguatan 
Jaminan Mutu 
program studi 
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