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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Gambaran Umum Jejaring Sosial LINE 

 

Gambar: logo LINE 

Sumber: google, 2017 

LINE merupakan salah satu aplikasi jejaring sosial yang digunakan 

untuk kegiatan berkirim pesan secara gratis dalam perangkat 

smartphone yang dibuat oleh Naver dari perusahaan NHN Corporation 

asal Jepang. Fungsi utamanya untuk memudahkan penggunanya 

berkirim pesan serta melakukan panggilan suara atau video ke sesama 

pengguna aplikasinya. Sejak diluncurkan di bulan Juni 2011, LINE 

Corporation terus aktif untuk mengembangakn layanan LINE dalam 

skala global. 
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Total pengguna LINE di Indonesia telah mencapai satu juta akun di 

tahun 2016. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan negara 

Asia lainnya seperti Thailand dan Taiwan yang penggunanya tidak 

lebih dari 500 ribu akun (www.selular.id, 2016). LINE tidak hanya 

menyediakan fitur untuk berbagi pesan dan stiker, namun juga 

menyediakan fitur voice call agar penggunanya dapat menelpon ke 

sesama penggunanya, bahkan dapat bertatap muka melalui layanan 

video call. LINE mempunyai keunggulan lainnya seperti dapat 

membuat grup chatting yang memuat lebih dari 300 pengguna 

didalamnya, serta tersedianya fitur people nearby untuk 

memungkinkan penggunanya menemukan dan berhubungan dengan 

teman baru berdasarkan lokasi pengguna. Beberapa keunggulan dari 

LINE ini membuat masyarakat lebih tertarik melakukan proses 

komunikasi di aplikasi ini dibandingkan dengan yang lainnya. Data 

yang didapatkan dari Tekno.kompas.com (2016) sebanyak 72 juta 

orang masuk dalam perhitungan pengguna aktif  bulanan atau Monthly 

Active User (MAU) dari layanan LINE. Angka ini mendekati angak 

MAU pengguna Facebook di Indonesia yang mencapai angka 88 juta 

per bulan. 

4.2 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.2.1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Malang 

http://www.selular/
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Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 

Muhammadiyah Malang resmi berdiri pada 11 Juli 1968. Fakultas ini 

pada awalnya bernama Fakultas Kesejahteraan Sosial kemudian 

berubah lagi menjadi Fakultas Ilmu Sosial (FIS). Tahun 1985, FIS 

diubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan 

menambah dua jurusan atau prodi yaitu jurusan Ilmu Pemerintahan 

dan Ilmu Komunikasi. Saampai saat ini, FISIP telah terbentuk menjadi 

lima jurusan, diantaranya: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu 

Pemerintahan, Ilmu Komunikasi, Sosiologi dan Hubungan 

Internasional. Selain itu FISIP juga membentuk beberapa program 

internasional, seperti program ACICIS (Australian Consortium for In 

Country Indonesian Studies) dan Pusat Kajian Sosial Politik (PKSP) 

(Sumber: fisip.umm.ac.id, 2017) 

4.2.2 Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2013 

Mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2013 berjumlah 

381 orang yang terdiri dari mahasiswa laki-laki dan mahasiswa 

perempuan. Sebanyak 193 orang terdiri dari mahasiswa perempuan 

dan sisanya sebanyak 188 orang terdiri dari mahasiswa laki-laki. 

Mahasiswa berasal dari berbagai daerah Jawa dan luar Jawa seperti, 

Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat. Mahasiswa angkatan 

2013 ini terbagi dalam beberapa konsentrasi peminatan Ilmu 

Komunikasi seperti konsentrasi Audio Visual dalam tiga kelas , 
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Jurnalistik dalam dua kelas dan Public Relations dalam tiga kelas 

konsentrasi.  

Jurusan Ilmu Komunikasi disediakan beberapa fasilitas 

laboraturium yang lengkap diantaranya laboraturium mini teather, 

ruang simulasi Public Relations, studio fotografi, komputer 

multimedia dan desain grafis guna meningkatkan dan mewadahi bakat 

mahasiswa serta sebagai penunjang kegiatan perkuliahan dan 

praktikum. 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2013 diwajibkan untuk 

menempuh mata kuliah sebanyak 146 sks untuk dapat menyelesaikan 

perkuliahannya,  Untuk meningkatkan standing academic mahasiswa, 

terdapat beberapa kegiatan komplementer seperti seminar dan kuliah 

tamu. Kegiatan mahasiswa juga sangat dinamis dalam upaya untuk 

pengembangan minat dan bakat seperti JUFOC (Jurnalistic Fotografi 

Club), HIMAKOM (Himpunan Mahasiswa Komunikasi), Pr Club, 

Journalistic Club serta Kine Club, adalah adalah beberapa wadah 

aktivitas mahasiswa yang sudah memiliki reputasi nasional bahkan 

internasional. 

4.2.3 Visi Misi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhamadiyah Malang 

Visi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Imu 

Politik Universitas Muhammadiyah Malang adalah menjadi program 
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studi yang mempunyai daya saing dalam pengembangan keilmuan dan 

keterampilan bidang komunikasi, berdasarkan nilai-nilai islam. 

Sedangkan Misi Jurusan Imu Komunikasi FISIP-UMM antara lain 

adalah: 

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan pola 

pikir, wawasan dan keterampilan mahasiswa di bidang Ilmu 

Komunikasi yang berorientasi pada gerakan literasi media. 

2. Memajukan aktifitas penelitian di kalangan dosen dan 

mahasiswa mengenai permasalahan masyarakat yang 

berdimensi komunikasi. 

3. Melaksanakan pengabdian di bidang komunikasi yang 

berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. 

4. Mengintensifkan aktifitas pelatihan di bidang Public Relations, 

Jurnalistik dan Studi Media serta Komunikasi Audio Visual. 

5. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam 

kerangka perkembangan ilmu pengetahuan dan penerapan 

teknologi komunikasi secara kelembagaan (sumber: 

komunikasi.umm.ac.id, 2017). 

 




