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Latar Belakang  

Perkembangan masyarakat yang dinamis selalu beriringan dengan perkembangan ilmu komunikasi sebagai keilmuan yang 

mempelajarinya. Dalam menganalisis perkembangan masyarakat, ilmu komunikasi memiliki tiga pilar utama; teori, metodologi, dan metode. 

Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.  

Dalam dinamika itu, lingkungan akademis dituntut untuk selalu menjadi pelopor atas perkembangan ilmu komunikasi. Lingkungan 

universitas harus mampu menjawab tantangan perkembangangan baik pada level teoritis hingga level aplikatif. Lingkungan akademis harus 

terbuka pada masalah perkembangan pemikiran dan keilmuan. 

 Namun, dalam perjalanannya, selalu terjadi permasalahan antara realitas di lapangan dengan pengajaran di dalam kelas. Permasalahan 

yang seringkali terjadi antara lain masih adanya jarak antara pengajaran teori dan metode dengan realitas di lapangan, terutama di level 

mahasiswa. Akibatnya, terjadi ketidakmampuan pembacaan lapangan secara mendalam dengan memakai teori yang ada. Demikian pula dengan 

metode, belum dapat diterapkan secara optimal untuk menangkap data dan menganalisisnya.   

Di sisi lain, terdapat banyak isu menarik yang kadangkala belum dapat ditangkap oleh peneliti maupun mahasiswa. Permasalahan sosial 

bisa jadi luput dari pengamatan karena ketidakpekaan pada kondisi sekitar. Menjadi jamak terjadi antara lain mahasiswa tidak mengenal 

lapangan, tidak memahami isu dan permasalahan, dan gagap dengan kondisi sosial budaya subyek penelitian.   

Oleh karena itu, di luar kegiatan perkuliahan yang dilakukan di dalam kelas, Laboratorium Ilmu komunikasi FISIP UB berinisiatif 

mengadakan rangkaian acara yang bertujuan untuk membentuk lingkungan akademis yang aktif. Di dalamnya dilibatkan mahasiswa, peneliti, 

dosen, praktisi, dan elemen masyarakat dalam sebuah rangkaian acara yang saling berhubungan dan berkelanjutan. Melalui rangkaian acara 

tersebut, baik dosen, mahasiswa, peneliti, praktisi, dan masyarakat dapat mengungkapkan sekaligus mendiskusikan idenya dalam sebuah forum 

terbuka. Secara garis besar, terdapat tiga divisi yang akan membawahi berbagai macam kegiatan : 

1. Divisi Kajian Keilmuan 

2. Divisi Praktik Keilmuan 

3. Divisi Dokumentasi Sosial 

Melalui aktivitas tersebut, permasalahan teori, metode, dan isu-isu sosial akan dikupas secara mendalam. Melalui diskusi ini diharapkan 

akan mampu memangkas jarak antara metode penelitian sebagai kajian teoritis dengan kajian aplikatif. Keluaran dari diskusi nantinya akan 

berupa tulisan berupa buku, laporan, maupun newspaper yang dapat dimanfaatkan baik oleh dosen, peneliti, mahasiswa maupun masyarakat 

umum yang tertarik dengan masalah sosial. 



 
 

Tujuan Kegiatan 

 Kegiatan berkala yang diprakarsai oleh Laboratorium Ilmu komunikasi, Jurusan Ilmu komunikasi Universitas Brawijaya ini bertujuan: 

a. Mengkaji kembali pendekatan-pendekatan dalam metode kualitatif dan kuantitatif. 

b. Menciptakan ruang dialog untuk mengembangkan pemahaman metode penelitian, dari masalah konseptual hingga aplikasi di lapangan.   

Peserta  

1. Dosen dan mahasiswa Jurusan Ilmu komunikasi Universitas Brawijaya 

Susunan Kepanitiaan 

Penaanggunjawab : Dr. Bambang Dwi Prasetyo, M.Si 

Penasehat : Dyan Rahmiati, M.Si 

Ketua Laboratorium : Isma Adila, M.A 

Divisi Kajian Keilmuan : Megasari N.Fatanti, M.I.Kom 

  Nisa Alfira, M.A 

Divisi Praktik Keilmuan : Azizun Kurnia Illahi, M.A 

Divisi Dokumentasi Sosial : Abdul Wahid, M.A 

  Nia Ashton D, M.A 

 

Berikut ini uraian singkat beberapa kegiatan yang diagendakan: 

 

1. Communi-Share 

 

Latar Belakang 

Perkembangan ilmu komunikasi saat ini begitu pesat, baik dari segi isu-isu kontemporer maupun teknologi informasi sebagai infrastruktur 

pendukungnya. Mengingat bahwa kegiatan diskusi-diskusi ilmiah di ranah akademis masih terasa sangat kurang. Oleh karena itu, kegiatan diskusi 

ilmiah bagi akademisi (dosen/pengajar) di Jurusan Ilmu Komunikasi perlu untuk dilakukan guna memberikan informasi terbaru seputar 

perkembangan kajian ilmu komunikasi saat ini dan masa akan datang.  

 



 
 

Tujuan Kegiatan 

Kegiatan diskusi “CommuniShare” ini bertujuan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, perkuliahan, penelitian, dan pengembangan kajian 

keilmuan Jurusan Ilmu Komunikasi oleh dosen dan mahasiswa. Selain itu, kegiatan diskusi ini ditujukan untuk dosen/pengajar Ilmu Komunikasi 

dalam meng-update perkembangan studi/riset Ilmu Komunikasi saat ini dan yang akan datang.  

 

Target & Sasaran Kegiatan 

Adapun target dan sasaran kegiatan adalah staf pengajar (dosen) Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya. 

 

Metode Pelaksanaan 

1. Membuat perencanaan diskusi “CommuniShare”selama kurun waktu 12 bulan 

2. Mengorganisir nara sumber dan peserta diskusi di setiap bulannya 

3. Mencatat (notulensi) pelaksanaan kegiatan diskusi, hal ini bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada nara sumber terkait dengan 

ide/gagasan yang disampaikannya 

4. Mengumpulkan hasil presentasi (baik dalam bentuk powerpoint maupun word) yang berguna sebagai dokumentasi kegiatan nantinya 

diserahkan ke Pusat Dokumentasi Sosial untuk diarsip 

 

Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan diskusi “CommuniShare” ini dilaksanakan setiap satu bulan sekali (sekitar tanggal 20) yang informasi kegiatan serta tempat akan 

diinformasikan melalui email satu minggu sebelumnya 

No Nama Jadwal diskusi Tema diskusi 

1 Megasari N Fatanti, M.I.Kom 
Irawan Saputra, M.I.Kom 

22 Desember 2014 - New Social 
Movement  

- Media dan Televisi 
di Indonesia 

2 Bita Asrining Wulan, M.I.Kom 
Wayan Weda Dewi, M.I.Kom 

20 januari 2015 - Political Persuasion 
on Social Media 

- Marketing Word Of 
Mouth 



 
 

3 Bayu Indra Pratama, M.A 
Yun Fitrahyati L, M.I.Kom 

27 februari 2015 - Internet dan 
Demokrasi di 

Indonesia 
- Komodifikasi 

perilaku Buruh 
Migran 

4 Nufian S. Febriani, M.I.Kom 
Azizun Kurnia Illahi, M.A 

27 maret 2015 -  

5 Sinta Swastikawara, M.I.Kom 
Irawan Saputra, M.I.Kom 

24 april 2015  

6 Ima Hidayati, M.I.Kom 
Nia Ashton D, M.A 

29 Mei 2015  

7 Fariza Yanuar, M.I.Kom 
Abdul Wahid, M.A 

26 Juni 2015  

8 Dian Tamitiadini, M.Si 
Sri Handayani, M.I.Kom 

28 Agustus 2015  

9 Dewanto Putra Fajar, M.Si 
Isma Adila, M.A 

25 September 2015  

10 Widya Pujarama, 
M.Communication 

Nisa Alfira, M.A 

29/30 Oktober 2015  

11 Yuyun Agus Riani, M,Sc 
Dr. Bambang Dwi Prasetyo 

26/27 November 2015  
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Anang Sujoko, D.COMM 
Fitri Hariana Oktaviani, 

M.Commun 

21 / 22 Desember 2015  

13 Rachmat Kriyantono, Ph.D 
Diyah Ayu Amalia Avina, M.Si 

28/29 Januari 2016  

14 Maya Diah Nirwana, M.Si 
Dyan Rahmiati, M.Si 

24/25 Februari 2016  

15 Akh. Muwafik Saleh, M.Si 
Dr. Antoni  

23/24 Maret 2015  

 



 
 

2. Communication On Discussion (COD) 

 

Latar Belakang 

Mahasiswa sebagai agen perubahan tidak cukup hanya melakukan demonstrasi di jalan raya sebagai wujud eksistensi mereka sebagai kontrol 

sosial bagi pemerintah, namun kemampuan beragumentasi secara kritis menjadi pra syarat ketika mereka berhadapan dengan publik eksternal 

seperti masyarakat dan elemen sosial lainnya. Kemampuan beragumentasi secara kritis tidak dapat serta merta tumbuh dengan sendirinya tanpa 

adanya dukungan dan fasilitas dari internal institusi pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan “Communication On Discussion” atau yang disebut 

dengan COD bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kritis mahasiswa dalam melihat realitas sosial di masyarakat.  

 

Sasaran 

Sasaran dalam kegiatan ini adalah mahasiswa, baik yang masih menduduki di semester awal perkuliahan atau mereka yang akan/sedang 

melakukan penelitian, PKN atau skripsi. Tujuannya untuk memberikan pengayaan terhadap isu-isu kontemporer di ilmu sosial yang berkaitan 

dengan kajian ilmu komunikasi.  

 

Tujuan Kegiatan 

Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menumbuhkan kesadaran kritis mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya. 

Selain itu adalah sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan iklim akademik di lingkungan kampus sebagai institusi pendidikan.  

 

Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan COD ini dilaksanakan bekerjasama dengan Himanika sebagai organisasi himpunan mahasiswa ilmu komunikasi FISIP Universitas 

Brawijaya. Untuk tempat pelaksanaan, akan diselenggarakan di Gedung FISIP B Universitas Brawijaya. Sedangkan waktu pelaksanaan yaitu satu 

bulan sekali dengan tanggal yang ditentukan sesuai kesepakatan antara Pusat Kajian Keilmuan dengan Himanika FISIP UB.  

 

Metode Pelaksanaan 

1. Tema dipilih berdasarkan tingkat kepentingan isu yang berkembang, Himanika akan menjaring aspirasi untuk tema dari mahasiswa 

menggunakan metode polling setiap bulannya.  



 
 

2. Penghadiran narasumber akan menyesuaikan tema diskusi 

3. Pelaksanaan diskusi ini dilakukan atas kerjasama dengan Himanika. 

4. Mekanisme pendaftaran, tempat, dan ijin pelaksanaan akan diserahkan sepenuhnya pada Himanika. 

5. Sistem diskusi akan dilakukan berdasarkan format acara diskusi; diskusi umum dan diskusi advanced 

Diskusi umum 

1. Pelaksanaan diskusi akan dilakukan berdasarkan tema tertentu yang menyasar pada mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UB secara spesifik 

2. Setiap pembicara yang hadir mengisi diskusi dibebani harus melengkapi dengan makalah/paper berdasarkan tema diskusi 

3. Referensi yang berkaitan dengan tema diskusi akan direkomendasikan sebagai pendukung tema yang diangkat 

 

 

3. KLINIK METODOLOGI 

Latar Belakang 

Salah satu poin penting dalam keberhasilan melakukan sebuah penelitian adalah ketepatan dalam memilih metode penelitian yang 

berfungsi untuk membantu peneliti menganalisis fenomena yang terjadi di lapang. Ketepatan dalam memilih metode penelitian yang tepat 

menjadi kendala tersendiri di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi. Ketidakjelasan penjelasan tentang metode, 

kurangnya pengayaan materi serta lemahnya daya kritis mahasiswa mengakibatkan tingkat kesalahan dalam pemilihan metode penelitian cukup 

tinggi.  

Berdasarkan pengalaman di atas, maka Laboratorium Ilmu Komunikasi melalui Divisi Kajian Keilmuan menyelenggarakan kegiatan “Klinik 

Metodologi” yang berfungsi sebagai self access center (SAC) bagi mahasiswa yang ingin mempelajari metode penelitian untuk kepentingan 

penelitian, baik PKN maupun skripsi. Kegiatan ini diselenggarakan selama dua bulan sekali, dengan pemateri dosen Jurusan Ilmu Komunikasi 

yang mengampu mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif/Kuantitatif atau dosen yang mendalami tentang metodologi penelitian. Namun, 

pemateri tidak terbatas hanya dari internal Jurusan Ilmu Komunikasi, ada beberapa pemateri dari luar yang akan ikut serta memberikan 

pelatihan bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi.  



 
 

Kegiatan ini menghasilkan luaran (output) dimana mahasiswa Ilmu Komunikasi dapat memahami metode penelitian secara komprehensif. 

Diharapkan pula, setelah mengikuti kegiatan ini tingkat kesalahan mahasiswa dalam pemilihan metode penelitian akan berkurang, sehingga akan 

memudahkan bagi dosen pembimbing memberikan arahan untuk melanjutkan penelitian ke tingkat selanjutnya.  

Sasaran 

Kegiatan ini sasarannya adalah mahasiswa/i yang akan atau sedang mengambil PKN, skripsi atau mahasiswa yang ingin mendapatkan 

pengayaan materi tentang metode penelitian secara lebih mendalam. Adapun target peserta di setiap kegiatan yaitu tidak lebih dari 40 orang. 

Asumsinya dengan jumlah peserta yang terbatas akan lebih memudahkan pemateri untuk memberikan penjelasan yang mendalam dan peserta 

pun juga akan lebih focus ketika mengikuti kegiatan ini.  

Tujuan Kegiatan 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengayaan secara komprehensif tentang metodologi penelitian serta bagaimana 

mempraktikkannya dalam riset-riset ilmu komunikasi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan sebagai kegiatan penunjang akademis selain di kelas, 

sehingga mahasiswa dapat lebih aktif dan memahami kiat-kiat memilih metode penelitian yang tepat.  

 

 

Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan ini akan dilaksanakan dua bulan sekali dengan tempat yang menyesuaikan dengan ketersediaan sarana di FISIP Universitas Brawijaya. 

 

Metode Pelaksanaan 

1. PKK membuat survey yang dibantu oleh Divisi PDS kepada mahasiswa yang sedang atau akan melakukan penelitian, baik PKN/skripsi. 

Survei ini berisi tentang metode penelitian apa yang ingin sekali mahasiswa ketahui lebih mendalam. Setelah selesai melakukan survey, 

PKI mulai untuk membuat rencana alokasi pemateri. 

2. Berdasarkan survey terssebut, PKK dapat menentukan membuat jadwal pelaksanaan ‘Klinik Metodologi’ selama kurun waktu 12 bulan (1 

tahun) 

3. PKK mebuka pendaftaran bagi mahasiswa dengan kuota maksimal 40-50 orang setiap gelombang. 1 tahun aka nada 6 gelombang 

kegiatan ini dengan tujuan memudahkan mahasiswa jika tidak sempat mengikuti kelas sebelumnya 



 
 

4. Setelah selesai menyusun jadwal, PKI menginformasikan jadwal tersebut kepada pemateri untuk mendapatkan kepastian jadwal 

pelaksanaan 

5. Setelah jadwal fix maka PKK akan menginformasikan kepada seluruh member Jurusan Ilmu Komunikasi dan membuat publikasi kegiatan  

6. Publikasi tersebut dimulai sejak 14 hari (2 minggu) sebelum kegiatan diselenggarakan. Selain itu juga PKK memberitahu kepada 

mahasiswa yang telah mendaftar keikutsertaannya dalam kegiatan ini 

 

 

4. Workshop Basic Communication Skill 

LATAR BELAKANG  

Lulusan yang berkualitas tidak hanya berkemampuan untuk menguasai teori dalam sebuah bidang atau peminatan. Tetapi lulusan yang 

berkualitas adalah lulusan yang mempu bersaing dan juga menunjukkan skill di dalam berbagai bidang. Sehingga lulusan yang didapatkan 

dalam sebuah universitas diharapkan mampu bersaing dengan kemampuan tambahan pendukung yang dimiliki oleh masing-masing 

individu. Hal itu yang kemudian mendasari Laboratorium Ilmu Komunikasi untuk merancang kegiatan yang mampu menunjang skill 

mahasiswa. 

SASARAN KEGIATAN 

 Untuk kegiatan ini, Laboratorium Ilmu Komunikasi akan melibatkan beberapa aspek, diantaranya adalah: 

1. Dosen Ilmu Komunikasi sebagai mentor 

2. Mahasiswa pada semester 3 atau 4 

TUJUAN KEGIATAN 

Kegiatan atau workshop bertujuan agar mahasiswa mampu memahami dengan baik mengenai berbagai macam basic communication 

skill, termasuk dalam workshop tersebut akan membahas mengenai penulisan berita, teknik pembuatan press release, public speaking, 

pengenalan dan penggunaan alat-alat broadcasting hingga dasar-dasar design.  



 
 

NARASUMBER 

Narasumber dari Dosen Ilmu Komunikasi dan/atau dengan mengundang praktisi berdasarkan prestasi dan yang mumpuni dalam bidang-

bidang yang sedang dibahas pada saat pelaksanaannya.   

METODE PELAKSANAAN 

1. Melakukan survey pemetaan tema kebutuhan mahasiswa.  

2. Menghadirkan narasumber yang disesuaikan dengan tema Basic Communications Skill (Public speaking, penulisan berita, dll) 

3. Mekanisme pendaftaran, tempat hingga izin pelaksanaan akan dilakukan oleh Lab. Ilmu Komunikasi dengan bantuan Asisten Dosen dan 

Asisten Praktikum. 

4. Pelaksanaan dari kegiatan ini berbentuk diskusi yang dikemas semi-formal dan tanya jawab dari peserta kepada narasumber. 

5. Jumlah peserta akan disesuaikan dengan tema yang akan diangkat pada saat itu. Contoh : Pelatihan basic penggunaan kamera yang 

hanya membutuhkan 15-20 peserta saja.  

6. Waktu pelaksanaan adalah 2 jam. 

7. Setiap kegiatan akan diberikan sertifikat kelulusan peserta. 

8. Rangkaian kegiatan ini akan menjadi prasyarat menempuh Praktik Kerja Nyata. 

 

 

5. Sharing Day 

GAMBARAN UMUM 

Memberikan penggambaran yang nyata bahwa lulusan-lulusan jurusan ilmu komunikasi dapat bersaing dengan lulusan dari berbagai 

universitas lainnya. Hal ini menjadi penting demi meningkatkan potensi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa Fisip, jurusan ilmu komunikasi 

khususnya. Mahasiswa baru atau mahasiswa ilmu komunikasi memiliki wadah untuk dapat menggali potensi dan laboratorium ilmu 

komunikasi akan menjadi wadah yang tepat untuk kegiatan tersebut. 



 
 

SASARAN KEGIATAN 

1. Mahasiswa Baru 

2. Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi 

 

 

TUJUAN KEGIATAN 

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan wadah dan gambaran nyata mengenai potensi-potensi dari lulusan Fisip yang akan dibagikan 

kepada mahasiswa baru umumnya dan mahasiswa jurusan ilmu komunikasi khususnya. Sekaligus menjadi tempat untuk 

memperkenalkan dan melacak lulusan Fisip umumnya dan Ilmu Komunikasi pada khususnya. 

NARASUMBER 

Narasumber dari kegiatan ini adalah lulusan-lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang memiliki prestasi di dunia kerja. Untuk 

chapter pertama akan dilaksanakan pada 27 Februari 2015. Narasumber yang akan hadir dalam acara ini adalah Naima K. Nisa lulusan 

dari Jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2008. 

METODE PELAKSANAAN 

1. Tema dipilih berdasarkan tingkat kepentingan atau permintaan yang ada di kalangan mahasiswa. Dengan bekerja sama dengan 

Himpunan Mahasiswa untuk mengidentifikasi tema apakah yang sedang berkembang di kalangan mahasiswa dan perlu diangkat 

dalam kegiatan Sharing Day.  

2. Menghadirkan narasumber yang disesuaikan dengan tema Sharing Day.  

3. Mekanisme pendaftaran, tempat hingga izin pelaksanaan akan dilakukan oleh Lab. Ilmu Komunikasi dengan bantuan Himpunan 

Mahasiswa.  

4. Pelaksanaan dari kegiatan ini berbentuk diskusi yang dikemas semi-formal dan tanya jawab dari peserta kepada narasumber.  

5. Waktu pelaksanaan adalah 2 jam.  

6. Maksimal peserta adalah 50 mahasiswa.  

 



 
 

Tanggal 
Kegiatan Keterangan 

Hari ke-1 
Presentasi Skripsi 
mahasiswa 

10 Skripsi yang telah 
diseleksi 

Hari ke-2 Presentasi Film Dokumenter 4 film hasil tugas kuliah 

Hari ke-4 (Dalam Kurun 
Waktu Student Day) Sharing Bersama Alumnni 

6 Alumni akan sharing 
sesuai dengan peminatan 
yang ada, mengenai 
pekerjaan/profesi yang 
sedang digeluti saat ini. 

 

6. DOKUMENTASI SOSIAL 

Latar Belakang 

Perhatian yang kurang terhadap pengelolaan literatur dan bahan pustaka menjadi persoalan yang cukup penting. Mengingat bahwa bahan 

pustaka tersebut sangat diperlukan guna mendukung dan mencapai tujuan kegiatan pembelajaran dan pengembangan kajian keilmuan. Oleh 

karena itu, kegiatan dokumentasi perlu dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan dan penyimpanan dokumen pustaka yang dimiliki. 

Gambaran Umum 

Dokumentasi merupakan kegiatan yang sangat diperlukan untuk mendukung proses pencapaian tujuan kegiatan perkuliahan dan pembelajaran. 

Melalui kegiatan dokumentasi ini, bahan-bahan pustaka, referensi, dan literatur dalam bentuk fisik dan digital dikumpulkan kemudian diatur dan 

disimpan berdasarkan tema kajian. Kegiatan dokumentasi ini dilakukan guna memudahkan dosen dan mahasiswa untuk mencari dan mengakses 

informasi atau bahan rujukan yang diperlukan. Dosen dan mahasiswa juga dapat memperkaya bahan kajian keilmuan  

Tujuan Kegiatan 

Kegiatan dokumentasi ini bertujuan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, perkuliahan, penelitian, dan pengembangan kajian keilmuan 

Jurusan Ilmu Komunikasi oleh dosen dan mahasiswa. Selain itu, kegiatan dokumentasi ini juga ditujukan untuk memudahkan dosen dan 

mahasiswa dalam memperoleh referensi atau bahan pustaka yang diperlukan. 

Metode Pelaksanaan 



 
 

1. Mengumpulkan dokumen atau bahan-bahan pustaka yang meliputi media komunikasi (majalah, surat kabar, film), buku, laporan 

penelitian dosen dan mahasiswa (skripsi), serta jurnal dalam bentuk fisik dan digital  

2. Mengorganisasi dan mengklasifikasikan dokumen-dokumen tersebut berdasarkan tema kajian dalam ilmu komunikasi untuk 

memudahkan proses pencarian dan pengaksesan  

3. Melakukan pemeliharaan terhadap dokumen-dokumen tersebut terutama untuk dokumen koleksi yang berbentuk fisik  

Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan dokumentasi ini dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan dengan terus menambah jumlah koleksi 

dan mengembangkan metode pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan dokumen koleksi laboratorium komunikasi. 

 

7. TELAAH BUKU 

 

Latar Belakang 

Buku menjadi satu hal yang sangat menentukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Segala proses, pergulatan, dan konteks masyarakat 

mengenai timbul dan berkembangnya pengetahuan dapat didokumentasikan secara efektif melalui buku. Sehingga, generasi yang jauh hidup 

setelah penulis buku tertentu, dapat memelajari bagaimana pergulatan pengetahuan hidup di jaman penulis itu sendiri.   

Namun demikian, tidak jarang keberadaan buku justru menimbulkan kekacauan pemahaman mengenai permasalahan yang ingin dipelajari. 

Kekacauan pemahaman ini bisa dari terjemahan buku yang jauh dari bahasa aselinya, kredibilitas penulis yang lemah, maupun buku hasil 

plagiasi. Jika tidak dilakukan telaah lebih lanjut, maka sesatnya pemahaman seorang pembaca terhadap teori misal, menjadi keniscayaan.  

Sasaran  

Telaah buku ini menggerakkan Kelompok Dosen Keahlian (KDK) untuk bersama menelaah sebuah buku yang telah dipilih. Hasilnya, akan   

direkomendasikan pada mahasiswa dan dosen Jurusan Ilmu Komunikasi, untuk; direkomendasikan baca dan hindari baca.   

Tujuan Kegiatan 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji literatur yang layak atau tidak layak dijadikan refensi pembelajaran. Sehingga para akademisi dapat 

menghindari kesalahan pemahaman akibat rujukan buku yang bermasalah.  

 



 
 

Metode Pelaksanaan 

1. PDS membuat survey sederhana kepada beberapa dosen mengenai beberapa buku yang direkomendasikan untuk ditelaah  
2. Berdasarkan survey tersebut, dapat ditentukan buku yang akan ditelaah oleh KDK  
3. Setelah memastikan buku yang telah ditentukan, tim reviewer akan melakukan telaah lebih lanjut secara bersama di forum KDK  
4. Hasil dari telaah buku ini kemudian dipublish di beberapa situs seperti tempat publik, web, maupun jurnal.  

 

           Malang, 4 Januari 2015 

              Ketua Laboratorium Ilmu Komunikasi 
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