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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Profil Universitas Muhammadiyah Malang 

Universitas Muhammadiyah Malang berdiri pada tahun 1964. Universitas 

Muhammadiyah Malang atau biasa disingkat UMM merupakan salah satu amal 

usaha milik Muhammadiyah. Awalnya, Universitas ini hanya memiliki tiga fakultas 

yaitu Hukum, Ekonomi, dan FKIP. Sampai pada tahun 2009, UMM telah membuka 

10 Fakultas dan 35 prodi. 

 Sebagai perguruan tinggi yang terkemuka di Jawa Timur, Universitas 

Muhammadiyah Malang telah mengelola lebih dari 18.000 mahasiswa aktif, baik 

dari Indonesia maupun luar negeri. Meskipun Universitas Muhammadiyah Malang 

mempunyai background sebagai perguruan tinggi Islam, latar belakang agama dari 

para mahasiswanya bukan menjadi suatu hambatan. Karena mahasiswa UMM tidak 

juga beragama Islam, melainkan ada beragama Kristen, Hindu, Katolik, dan 

Budhha. 

Universitas Muhammadiyah Malang selalu melakukan peningkatan 

fasilitas, baik gedung perkuliahan, lab, dan beberapa fasilitas internet, dan area 

hotspot. Universitas Muhammadiyah Malang juga melakukna pengembangan 

perpustakaan berbasis digital yang dilengkapi dengan jurnal online, materi audio 

dan visual, dan sumber informasi ilmiah lainnya yang tergabung dalam IDLN 

(Indonesia Digital Library Network) 

 

 



42 
 

4.2 Gambaran Umum Jurusan Ilmu Komunikasi 

4.2.1 Gambaran Umum Mahasiswa Ilmu Komunikasi 2014 

  Mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2014 berjumlah 381 Mahasiswa 

yang berasal dari berbagai Provinsi di Indonesia. Jurusan Ilmu Komunikasi 

memiliki tiga konsentrasi, yaitu Public Relation, Audio Visual dan Jurnalistik. 

Peralatan multimedia yang digunakan di jurusan Ilmu Komunikasi sangat 

membantu dalam proses belajar mengajar. 

  Jurusan Ilmu Komunikasi menyediakan beberapa fasilitas yang lengkap dan 

representative untuk sebagai meningkatan skill dan mewadahi minat dan bakat 

mahasiswa seperti laboratorium ruang produksi, siaran Televisi, studi recording, 

mini theather, stasiun radio, studio fotografi, computer multimedia, desain grafis 

dan ruang simulasi Public Relation. 

 

4.3 Gambaran Umum Let Me In Korea 

4.3.1 Profil Let Me In Korea 

Let Me In  adalah program televisi operasi plastik Korea Selatan 

yang mengudara pada jaringan kabel lokal bernama 'Story On,' yang 

dioperasikan oleh CJ Entertainment. Let Me In adalah reality show make 

over style dengan sentuhan Korea. Program acara ini awalnya mengudara 

pada 2 Desember 2011 dan saat ini bisa ditonton di sosial media Youtube. 

Dewan juri acara Let Me In berasal dari bintang drama TV Korea, CEO 

pusat perbelanjaan online dan stylist. 

Jika terpilih, peserta atau pasien akan menerima operasi plastik 

kosmetik secara gratis dan di make over oleh tim dokter profesional dan 
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stylist handal. Sebagai ganti untuk layanan gratis operasi plastik, pasien atau 

peserta harus menjadi model iklan operasi plastik dalam berbagai macam 

sebelum dan sesudah iklan operasi plastik. Iklan operasi plastik ini biasanya 

terpampang di seluruh stasiun Gangnam, seperti sinage display dan 

billboard (Seoul Time Square) serta iklan internet dan iklan di bioskop tepat 

sebelum trailer. Hal itu juga memberikan insentif dokter untuk memberikan 

layanan karena iklan tentang operasi plastik di Korea Selatan sangat 

dilarang, tetapi untuk program acara TV tentang operasi plastik tidak 

dilarang. 

Para dokter di acara ini merupakan dokter ahli bedah terkenal di 

Gangnam, Korea Selatan. Sebagai contoh, Dr. Park dari ID Hospital, dokter 

ini menjadi terkenal karena menemukan dan menggabungkan istilah untuk 

operasi "V-Line", yang merupakan operasi reduksi mandibula yang 

memotong dan kontur sisi tulang rahang bawah ke menghasilkan bentuk V 

yang lebih kecil. Ini merupakan ciri wajah populer dalam standar kecantikan 

Korea. 

Kritikus mengklaim bahwa pertunjukan ini semakin menurunkan 

kepekaan publik terhadap prosedur bedah kecantikan yang dramatis dan 

menurunkan tingkat kesopanan, martabat dan kesopanan masyarakat Korea 

ke narsisisme dan kesombongan. Sementara untuk mereka yang bertepuk 

tangan melihatnya, sebagai cara amal untuk membantu orang mengatasi 

hambatan estetika di luar kendali mereka untuk mencapai kualitas hidup 

yang lebih tinggi. Istilah 'penghalang estetika' ini tidak dapat di terima oleh 

beberapa orang, terutama mereka yang tidak akrab dengan beberapa aspek 
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budaya Korea kuno, tetapi bagi banyak penduduk setempat, dipahami secara 

luas bahwa penampilan seseorang memainkan faktor dalam keberhasilan 

dalam permainan kehidupan yang hiper kompetitif ini. 

 

4.3.2 Host dan Juri Let Me In Korea 

 

 

Sumber: https://channel-

korea.com/hwang-shin-hye-profile-

and-facts/ 

Nama: Hwang Shin Hye 

Nama Hangul: 황신혜 

Tanggal lahir: 15 Desember 1963 

Tempat lahir: Seoul, Korea Selatan 

Pekerjaan : Artis 

Tinggi: 166 Cm 

Berat: 49 Kg 

Golongan darah: A 

Pendidikan: Inha Technical College 

Pasangan: Park Min-seo (m. 1998–

2005), Lee Jeong (m. 1987–1988) 

Anak-anak: Lee Jin-yi 

Agen bakat: Manajemen SM C & C 
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Sumber: 

http://asianwiki.com/Kim_Jun-

Hee_(1976) 

Nama : Kim Jun-Hee 

Nama Hangul : 김준희 

Tanggal lahir : 1 Maret 1976 

Tempat lahir : Korea Selatan 

Pekerjaan : Artis 

Tinggi: 166 Cm 

Golongan darah: B 

 

 

Nama : Lee Kyung Min 

Tanggal lahir : -1964 

Tempat lahir : Korea Selatan 

Job : Make Up Artist 

Awards : 

1998 - The year of best make-up artist 

swards from "association of 

fashion photographers" 
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Sumber : 

http://english.chosun.com/site/data/ht

ml_dir/2009/12/21/2009122100161.ht

ml 

1999 - lancome rouge magnetic awards 

1999 - (YSL)Yves saint laurent 

awards 

2000 - SK-II best complexion awards 

2001 - best make-up artist awards from 

Fabre 

2002 - best make-up artist awards from 

sports seoul 

2003 - best make-up artist awards from 

DCM(Super Elite Model line) 

 

Sumber : 

https://www.instagram.com/p/BjotQvz

gANg/?hl=id&taken-by=sinstar23  

Nama : Shin Woo Shik 

Pekerjaan : Stylist 
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