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BAB IV 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

4.1 Tentang Film Dokumenter Dibalik Frekuensi  

Dibalik Frekuensi merupakan film dokumenter garapan sutradara wanita Ucu Agustin 

berdurasi 2 jam 23 menit. Film ini menampilkan bagaimana media menyalahgunakan dan 

menggunkan frekuensi publik untuk kepentingan politik pemilik media. Peristiwa yang dialami 

Luviana dan sebagian reporter termasuk dalam kasus pencemaran nama baik Metro TV dianggap 

sebagai berita besar dan fenomenal tetapi kasus itu tidak pernah dipublikasikan di media. 

Film dokumenter Dibalik Frekuensi ini mengkritisi beberapa pihak seperti dari pihak 

reporter, jurnalis, buruh, pemerintah dan mahasiswa yang akan bekerja di ranah jurnalistik. Film 

ini dapat memberi masukan dan motivasi bagi para mahasiswa terkait untuk menjadi jurnalis saat 

berada di lapangan. Sampai saat ini film ini masih diputar di berbagai komunitas film, guna 

mendorong masyarakat peduli akan kualitas tayangan pertelevisian. 

 

4.2 Sinopsis Film Dokumenter Dibalik Frekuensi  

Pasca reformasi, dengan cepat konglomerasi menjadi corak industri media di Indonesia. 

Pola tersebut terus berkembang dan seolah dilanggengkan dengan dijadikannya sistem itu 

sebagai pegangan oleh para pelaku usaha media yang menjalankan operasional industri media di 

Indonesia. Ribuan media dengan aneka format baik cetak, online, radio, televisi, yang 

informasinya diserap 250 juta penduduk Indonesia, hanya dikendalikan oleh 12 group media. 

Tiap pemilik group ini memiliki kepentingannya sendiri-sendiri dan kerap terang-terangan 
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Dilansir dari situs resmi http://komunikasi.umm.ac.id “kegiatan kemahasiswaan 

keterampilan profesi komunikasi sering meraih prestasi, di antaranya juara debat PR, kompetisi 

film dokumenter Eagle Awards Metro TV, fotografi baik tingkat regional, nasional dan 

internasional. Dosen dan mahasiswa juga aktif menulis beberapa karya buku. Alumni Prodi Ilmu 

Komunikasi banyak terserap di sejumlah institusi media massa terkemuka tak terkecuali media 

cetak, stasiun TV, radio, media online, konsultan PR, dan institusi pemerintah dan swasta 

lainnya”. (Program Studi Ilmu Komunikasi UMM http://komunikasi.umm.ac.id 14 Mei 2019).  

 

Kantor Prodi Ilmu Komunikasi FISIP 

GKB I lantai 6 Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang 

Jl. Raya Tlogomas 246 Malang 65144 

(0341) 464318 ext 135 

email       : ilmukomunikasi@umm.ac.id 

IG            : @komunikasiumm 

FB           : Komunikasi UMM 

website   : komunikasi@umm.ac.id 

 

4.4.1 Visi, Misi dan Tujuan Ilmu Komunikasi  Universitas Muhammdiyah Malang 

 Menurut situs resmi program studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah 

Malang “mempunyai visi dan misi sebagai berikut Visi: Menjadi prodi yang menjadi daya saing 

dalam pengembangan keilmuan dan keterampilan dibidang komikasi, berdasarkan nilai-nilai 

Islam. Misi : (1) Menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan pola pikir, wawasan, dan 

keterampilan mahasiswa di bidang Ilmu Komunikasi yang berorientasi pada gerakan literasi 
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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. Tujuan: Menghasilkan 

Lulusan yang memiliki kompetensi Public Relation, Komunikasi Audio  Visual, serta Jurnalistik 

dan Studi Media. (1) Menghasilkan Lulusan yang memiliki akses pada berbagai pihak yang 

relevan untuk meningkatkan kinerja lembaga dan jalinan kerja sama. (2) Menghasilkan karya 

peneliti berdimensi komunikasi yang berday guna bagi masyarakat akademik dan umum. (3) 

Menghasilkan Lulusan yang berkomitmen pada pemberdayaan masyarakat berbasis media 

literacy”. (http://komunikasi.umm.ac.id/id/pages/visi-dan-misi.html 14 Mei 2019). 

4.5 Program Peminatan Jurnalistik Ilmu Komunikasi 2016 

  Program peminatan praktikum jurnalistik ilmu komunikasi 2016 pada tahun 

ajaran 2018/2019 mempunyai total tiga puluh satu mahasiswa/mahasiswi yang dibagi dalam dua 

kelas. Kelas A 1 berisikan dua puluh mahasiswa/mahasiswi, dan kelas A 2 berisikan sebelas 

mahasiswa/mahasiswi. Praktikum Jurnalistik 3 tahun 2016 di kordinatori oleh Radityo 

Widiatmojo, M.Si. Dalam tahun ajaran 2018/2019 praktikum yang ada di jurusan Ilmu 

Komunikasi UMM terdapat tiga tingkatan kelas, antara lain: (1) Praktikum 1 berfokus pada Print 

Journalism atau Jurnalisme Cetak (majalah), (2) Praktikum 2 berfokus pada TV News 

Production, (3) Praktikum 3  berfokus pada Online Journalism. Dalam praktikum 3 jurnalistik, 

mahasiswa/mahasiswi mempelajari dari awal muai dari pencarian berita, memproses berita dan 

meyalurkan berita melalui media online dalam hal ini adalah website.  


