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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas berkat rahmat, taufiq, karunia
dan hidayah-Nya, Laporan Akhir Tahun Akademik 2018/2019 oleh Dekan Fakultas Dakwah
dan Komunikasi Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara telah selesai disusun
sebagai pertanggungjawaban Dekan Fakultas kepada seluruh sivitas akademika. Harapan
kami, semoga laporan ini dapat dipergunakan sebagai salah satu referensi untuk menjalankan
tugas selanjutnya, sekaligus sebagai bahan koreksi untuk memperbaiki kekurangan yang
telah dilakukan pada masa yang lalu serta memberikan informasi tentang kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU
Jepara sebagaimana tersajikan dalam analisis SWOT yang kami lakukan.
Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para
pamong (Pejabat Struktural, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Alumni) di
lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu segala sesuatunya
sehingga Laporan Akhir tahun 2019 dapat terwujud dan juga atas kerjasamanya yang sangat
baik dan solid selama ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Program
Studi, Dosen, Kepala TU dan jajarannya, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah
maupun para stakeholders di internal mapun eksternal Universitas Islam Nahdlatul Ulama
yang telah bekerjasama dengan baik dan mampu bersinergis dengan baik untuk
mengembangkan eksistensi Fakultas yang kita cintai.
Semoga semangat kebersamaan dan hubungan kekerabatan yang telah menciptakan ilkim
yang sejuk di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara selama ini tetap terjaga
dengan baik dan semoga Laporan Akhir Tahun 2019 ini bermanfaat untuk berbagai pihak.
Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thorieq
Jepara, 25 Oktober 2019
DEKAN,

Ttd.
H. NOOR ROHMAN FAUZAN, B.Ed., MA
NIY. 2 541011 04 035

3

RINGKASAN EKSEKUTIF
Dalam mengawali narasi laporan unit Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU
Jepara TA. 2018/2019, maka dilakukan evaluasi menyeluruh dengan menggunakan SWOT
Analysys. Evaluasi tersebut tercermin dalam resume evaluasi diri yang dilakukan dengan
kontekstualisasi keadaan terkini Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara.
Evaluasi Diri bagi Perguruan Tinggi (khususnya bagi FDK UNISNU Jepara) dilakukan
untuk menilai dinamika (kemajuan atau kemunduran) kinerja yang dicapainya. Dengan
evaluasi diri, Perguruan Tinggi mempunyai pegangan untuk melangkah ke depan sesuai
dengan visi, misi, dan tujuan yang telah diprogramkan. Laporan Evaluasi Diri ini berisi
deskripsi, analisis dan refleksi mengenai keadaan, kinerja, perangkat pembelajaran suatu
program studi sebagai hasil kajian dan assesment mendalam yang bersifat internal.
Penulisan Evaluasi Diri ini bertujuan untuk kelengkapan utama persyaratan
memperoleh akreditasi Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas
Dakwah dan KomunikasiUNISNU Jepara (selanjutnya disebut Prodi KPI) dari BAN PT. Selain
itu, penulisan ini juga dimaksudkan sebagai perencanaan dan perbaikan program studi secara
menyeluruh dan berkesinambungan (sustainabiity), terutama selama perjalanan dalam satu
tahun akademik yaitu sepanjang 2018 hingga 2019. Dalam konteks ini digunakan sebagai
landasan pijakan dalam menyusun program kerja di tahun akademik berikutnya. Berikut ini
ringkasan eksekutif dari evaluasi diri prodi KPI, yaitu :
Pertama, visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian Prodi KPI merupakan
penjabaran (derivasi) dari visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian Fakultas
Dakwah dan Komunikasidan UNISNU Jepara yang mengintegrasikan nilai-nilai ilmu, agama,
dan budaya untuk terbentuknya Sarjana Sosial (Bidang Komunikasi Islam) yang memiliki
kemampuan intelektual dan profesional yang berhaluan Ahlu al-Sunnah wa al- Jama’ah,
cendekia dan berakhlakulkarimah.
Kedua, secara keseluruhan kepemimpinan Prodi KPI Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UNISNU Jepara melaksanakan pola kepemimpinan operasional, organisasi, dan
publik yang tampak pada : Ketua Prodi meminta pertimbangan Dekan Fakultas di dalam
melakukan perencanaan dan pelaksanaan strategis Prodi KPI dengan merujuk visi, misi dan
tujuan Prodi KPI. Selain itu Ketua Prodi melibatkan dan memberdayakan sumber daya
manusia (SDM), sumber daya akademik (SDA) yang ada di Prodi dan menempatkan stafnya
sesuai keahliannya, serta membangun komunikasi dengan unsur intern dan ekstern. Prodi
KPI melaksanakan secara teknis penjaminan mutu dengan cara: merumuskan, memonitor,
dan mengevaluasi kurikulum, proses dan isi serta hasil pembelajaran;meningkatkan kinerja
dosen dalam melakukan kegiatan pembelajaran; serta pemanfaatan media dan sumber
belajar.
Ketiga, dari segi kemahasiswaan dapat disimpulkan bahwa kecenderungan
penerimaan mahasiswa baru terjadi fluktiasi peminat dan daya tampung di prodi KPI.
Rendahnya jumlah mahasiswa yang drop out, pindah jurusan, dean berhenti juga
mengindikasikan bahwa proses pembelajaran pada prodi KPIcukupkondusif. Selain itu,
adanya dukungan dan motivasi dari prodi KPIdalam kegiatan ekstra kurikuler dapat memacu
mahasiswa dalam berinovasi dan mengembangkan keahliannya. Melalui program cornercorner yang dicanangkan oleh Prodi KPI memberikan penguatan skill dan pengetahuan yang
mumpuni bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan keilmuannya di masyarakat secara praktis.
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Corner tersebut adalah corner jurnalistis, public speaking, kepenyiaran (broadcasting) dan
perfilman.
Keempat, dari seluruh dosen tetap 100 % telah bergelar magister. Sedangkan dosen
yang bergelar magister yang menempuh S.3 sebanyak 43%, dan yang telah bergelar doktor
(S3) sebanyak 14%. Tenaga pengajar Prodi KPI sebagian besar berlatar belakang
Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), serta didukung dengan sarana dan prasarananya,
berupa fasilitas gedung perkuliahan, ruang dosen, laboratorium micro preaching,
Laboratorium Radio Rifada-FM, talkshow, green studio, bahasa, komputer dan sebagainya.
Kelima, kurikulum Prodi KPI dikembangkan ke dalam tiga kompetensi, yaitu
kompetensi dasar, umum, dan penunjang. Kompetensi dasar membekali mahasiswa untuk
menguasai ilmu-ilmu ke-Islam-an, bahasa, kebangsaan dan sosial kemasyarakatan yang
menjadi dasar penguasaan kompetensi umum. Kompetensi dasar disesuaikan dengan
kebutuhan Universitas dan dasar bagi penguasaan kompetensi umum. Kompetensi umum
merupakan ciri khas Prodi KPI yang diarahkan untuk penguasaan ilmu-ilmu dakwah dan
komunikasi Islam, kejurnalistikan, kepenyiaran, produksi siaran radio dan televisi, dan
ketrampilan retorika dakwah untuk pengembangan ketrampilan akademik, dan penguasaan
profesionalitas. Peninjauan kurikulum dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali, agar kurikulum
sesuai dengan perkembangan keilmuan, kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta
berkesesuaian dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kreatifitas dan
inovasi pembelajaran Prodi KPI dirancang untuk melibatkan mahasiswa secara aktif dalam
proses pembelajaran. Pembelajaran didukung dengan multimedia, strategi pembelajaran
yang inovatif, dan pengembangan kompetensi sehingga tercipta suasana akademik yang
kondusif dan menyenangkan, yang dapat memberikan semangat dan etos kerja yang tinggi.
Keenam, Sumber pembiayaan UNISNU Jepara diperoleh dari Yayasan dan
mahasiswa melalui Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), Biaya Praktikum dan
Sumbangan dana orang tua mahasiswa berupa Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).
SPP (tetap dan variabel) dibayarkan setiap semester berjalan, sedangkan SPI dan biaya
praktikum dibayarkan sekali selama menjadi mahasiswa. Selain itu, sumber dana berasal dari
kerjasama dengan beberapa pihak yang bersifat tidak mengikat dalam upaya pengembangan
Tri Dharma Perguruan Tinggi antara lain dari Kementerian Agama berupa bantuan beasiswa,
penelitian dan pelatihan, hibah pengabdian dan lain-lain. Sumber dana juga diperoleh dari
Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah yang berupa program beasiswa kurang mampu,
penelitian inovatif mahasiswa serta dari BAZNAS Kabupaten Jepara berupa beasiswa
pendidikan bagi mahasiswa. Sumber dana di tingkat prodi disatukan dengan pengelolaan
keuangan di tingkat Fakultas dan Universitas yang kemudian didistribusikan menurut
kebutuhan prodi secara proporsional. Secara umum sumber daya, sarana dan prasarana
pendukung pemberdayaan sistem informasi sudah sesuai dan mencukupi, bahkan intensitas
pemanfaatannya sangat tinggi. Karena baik dosen, karyawan dan mahasiswa dapat
mengakses informasi baik melalui fasilitas WAN dan Wifi Hotspot UNISNU secara gratis.
Ruang kuliah telah terpasang LCD, soundsystem dan perangkat komputer yang jumlahnya
sudah mencukupi pada masing-masing kelas. Dalam memberikan layanan akademik,
pembelajaran, dan komunikasi antara program studi dengan mahasiswa, dosen, staf, dan
alumni Prodi KPI telah memiliki sistem informasi akademik (SIAKAD) berbasis internet.
Ketujuh, sistem dan mekanisme kerja yang dijalankan Prodi KPI merujuk pada aturan
dan dokumen yang telah dirumuskan dalam Statuta dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK) UNISNU Jepara. Secara umum, pengelolaan Prodi KPI dilaksanakan melalui tiga
tahap manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Meskipun
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demikian, pengendalian telah dilakukan sejak tahap perencanaan program dengan
memegang prinsip total quality management. Pengelolaan melalui pendekatan ini berdampak
positif bagi keseluruhan proses belajar mengajar (PBM).
Kedelapan, sebelum terjadi proses pembelajaran, terlebih dahulu dilakukan sharing
idea dan evaluasi antara pimpinan prodi dengan dosen tentang proses pembelajaran pada
semester sebelumnya dan langkah-langkah perbaikan untuk proses pembelajaran pada
semester berikutnya. Proses pembelajaran terdiri dari proses perencanaan dengan
penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP), proses perkuliahan di kelas, praktikum dan evaluasi (penilaian). Semua
proses belajar mengajar di Prodi KPI sangat memerhatikan kesesuaian antara materi kuliah
dengan strategi mengajar active learning, student centered learning, ketercapaian tujuan
pembelajaran dan evaluasi terstruktur maupun mandiri.
Kesembilan, Prodi KPI berusaha mengkreasikan suasana akademik yang kondusif,
kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan KPI dengan mendorong semangat
demokratisasi dalam interaksi antara pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa dalam
setiap aktifitas tri dharma perguruan tinggi. Prodi KPI juga telah melaksanakan seminar,
pelatihan dan program-program penunjang lainnya yang tersentral dalam corner-corner
sebagai bagian dari upaya perwujudan suasana akademik yang baik dan kondusif.
Kesepuluh, sistem jaminan mutu Prodi KPI ditangani oleh lembaga yang bernama
Gugus Kendali Mutu (GKM). Lembaga ini senantiasa melaksanakan jaminan mutu secara
internal dengan ketat melalui pola kerja plan-do-check-action (PDCA). Kematangan
perencanaan kegiatan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut strategis pembenahan
menjadi kunci utama dalam melaksanakan program jaminan mutu di tingkat prodi.
Narasi diatas tersebut menggambarkan secara ringkas tentang upaya dan kegiatan
inovatif yang dilakukan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam menunjang kelancaran
pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
sepanjang tahun akademik 2018/2019.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Mukadimah
Sehubungan dengan telah berakhirnya Kegiatan Tahun Akademik 2018/2019,
maka perlu disusun Laporan Akhir Tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban
kami selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi sekaligus sebagai bahan koreksi
untuk memperbaiki kekurangan yang telah dilakukan serta memberikan informasi tentang
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara.
Laporan ini juga disusun sebagai manifestasi tanggung jawab kinerja unit Fakultas
dengan mengacu pada Peraturan Rektor UNISNU Jepara Nomor 84/PR/UNISNU/X/2018
tanggal 8 Oktober 2018 tentang Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja.
Laporan Tahunan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara tahun
akademik 2018/2019 merupakan bagian penting dalam implementasi tugas dan fungsi
fakultas selama satu tahun periode. Laporan tahunan ini akan dikompilasikan menjadi
satu kesatuan laporan di tingkat Universitas untuk selanjutnya akan dibahas dalam rapat
senat universitas dan disampaikan kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama
(YAPTINU).
Laporan ini dianalisis berdasarkan realita yang dialami dan dilakukan oleh
Fakultas dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi selama setahun, yakni kurun
waktu September 2018 hingga Agustus 2019. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari
universitas, Fakultas Dakwah dan Komunikasi telah berupaya melaksanakan mandat
sesuai dengan cita-cita dan rencana strategis universitas dalam rangka mencapai tujuan
menciptakan kader generasi penerus bangsa yang “cendekia dan berakhlakul karimah”,
lebih spesifik dalam rumpun bidang ilmu dakwah dan komunikasi.
Untuk mencapai tujuan dimaksud, Fakultas Dakwah dan Komunikasi mencoba
melaksanakan rangkaian program kerja dan kegiatan akademik yang bersifat sustainable
dalam bidang peningkatan kualitas akademik, peningkatan suasana akademik yang
memadai, dan senantiasa berbenah maju dan progresif. Tentu semuanya tidak dapat
diwujudkan secara instan, seluruh pamong yang tergabung di fakultas (terbilang terkecil)
selalu berupaya merintis kegiatan yang bersifat berkesinambungan demi meningkatkan
input mahasiswa dan kualitas outcome yang dihasilkan. Sebagai bentuk evaluasi dan
tanggungjawab dalam pengelolaan fakultas selama setahun ini, maka menjadi
keniscayaan bahwa narasi singkat ini kami hadirkan untuk selanjutnya dikaji dan
dievaluasi sebagaimana mestinya.
Laporan akhir tahun 2018/2019 ini disusun sebagai bentuk mekanisme
akuntabilitas dan transparansi bagi Universitas, dalam hal ini terkhusus di lingkungan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara. Selain itu, penyusunan Laporan Akhir
Tahun 2019 dimaksudkan agar terjadi kesinambungan dalam menerjemahkan
pencapaian Visi dan Misi Fakultas. Laporan ini disajikan berdasarkan pada data serta
dokumen resmi dan laporan dari para pejabat di lingkungan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi yang telah menjalankan tugas dalam bidang masing-masing.
Ruang lingkup Laporan ini meliputi semua bidang yang menjadi tanggung jawab
Dekan, Wakil Dekan serta Ketua Program Studi yaitu terkait realisasi dan capaian kinerja
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bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Kemahasiswaan
serta bidang Pengembangan dan Kerjasama, adapun secara detail laporan secara
ringkas dijabarkan dalam uraian deskripsi di bagian selanjutnya.
B. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas
Visi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara hasil penjabaran dari visi
UNISNU Jepara adalah “Pusat pengkajian dan pengembangan ilmu dakwah dan
komunikasi untuk mencetak da’i sunni, profesional, cendekia dan berakhlakul karimah”.
Untuk mencapai keberhasilan visi tersebut, Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UNISNU Jepara menetapkan misi sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan dalam rangka transfer ilmu dakwah dan komunikasi
Islam sunni secara komprehensif;
2. Melakukan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan dan
menyebarluaskan ilmu dakwah dan komunikasi yang berkualitas sesuai
perkembangan zaman;
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui aplikasi dan transmisi ilmu
dakwah dan komunikasi menuju terwujudnya masyarakat yang relijius, tercerahkan
dan produktif;
4. Mewujudkan Fakultas yang memiliki budaya akademik dan menjadikan sivitas
akademika yang cendekia berahlakul karimah;
5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain di bidang dakwah dan
komunikasi.
Berpijak pada visi dan misi tersebut, maka Tujuan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UNISNU Jepara adalah sebagai berikut :
1. Menghasilkan Sarjana Strata Satu (S1) yang dipersiapkan sebagai da’isunni yang
profesional dan berdaya saing tinggi;
2. Menghasilkan produk penelitian, pengkajian dan pengembangan ilmu dakwah dan
komunikasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
3. Menghasilkan masyarakat yang terdidik, relijius, berperadaban, inovatif dan kreatif
melalui pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu dakwah dan komunikasi;
4. Menciptakan suasana personal sivitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi
yang berkepribadian ahlus sunnah wa al-jama’ah, cendikia dan berakhlakul karimah;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak atau lembaga di bidang dakwah dan
komunikasi.
C. Gambaran Umum Fakultas
Fakultas Dakwah dan Komunikasi lahir dari rahim Institut Islam Nahdlatul Ulama
(INISNU) Jepara dengan dilandaskan pada Keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 176 tahun 1991 tentang pemberian status terdaftar program sarjana
(S1) kepada Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Syari’ah
Jurusan Peradilan Agama, dan Fakultas Dakwah Jurusan Penerangan dan Penyiaran
Agama. Seiring perkembangan dan tuntutan zaman, INISNU Jepara telah
bermetamorfosis menjadi sebuah Universitas yang merupakan gabungan dari 3 (tiga)
Perguruan Tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama
(YAPTINU), yaitu INISNU, STIENU, dan STTDNU.
Perubahan status dari institut menjadi Universitas tersebut didasarkan pada
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

9

149/E/O/2013 tanggal 26 April 2013. Sampai pada saat ini, Fakultas Dakwah dan
Komunikasi hanya memiliki 1 (satu) program studi yaitu Komunikasi dan Penyiaran Islam
(KPI). Penamaan prodi ini didasarkan pada Peraturan Menteri Agama No. 36 Tahun 2009
tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan
Tinggi Agama. Untuk memberikan gambaran secara utuh terhadap Prodi KPI, berikut
kami narasikan profil Prodi KPI sebagai berikut :
1.
Visi, Misi, dan Tujuan Prodi KPI
Visi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah
dan Komunikasi Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara adalah
“Menjadikan Prodi KPI sebagai wahana pengkajian dan pengembangan ilmu
komunikasi dan penyiaran Islam yang unggul untuk mencetak ahli komunikasi dan
penyiaran Islam berhaluan ahlus sunnah wa al-Jama’ah, cendekia dan berakhlakul
karimah”.
Misi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah
dan Komunikasi Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara adalah :
a.
Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan komunikasi dan penyiaran
Islam;
b.
Mengembangkan penelitian, pengkajian, dan pengembngan komunikasi dan
penyiaran Islam dalam pemberdayaan potemsi masyarakat;
c.
Menanamkan etika komunikasi dan penyiaran yang sesuai dengan nilai-nilai
Islam ahlus sunnah wa al-jama’ah;
d.
Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain di bidang komunikasi dan
penyiaran Islam.
Tujuan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas
Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara
adalah :
a.
Terwujudnya pendidikan dan pelatihan komunikasi dan penyiaran Islam guna
menghasilkan Sarjana Strata Satu (S-1) yang dipersiapkan sebagai da’i yang
profesional di bidang komunikasi dan penyiaran Islam;
b.
Menghasilkan produk penelitian, pengkajian dan pengembangan ilmu
komunikasi dan penyiaran Islam yang bermanfaat untuk meningkatkan
kualitas hidup masyarakat;
c.
Menghasilkan sarjana yang memiliki nilai-nilai etika Islam ahlus sunnah wa
al-jam’ah dan mampu menerapkannya dalam komunikasi dan penyiaran;
d.
Terciptanya kerjasama dengan pihak lain yang harmonis dan berkelanjutan
untuk mendapatkan kemanfaatan bersama berdasarkan saling pengertian.
2.
Profil Lulusan
Profil lulusan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara ditentukan melalui kajian terlebih dahulu
penjabaran visi-misi-tujuan dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths,
Weakness, Opportunities, dan Threats) dan analisis kebutuhan pasar. Profil lulusan
yang terbentuk disesuaikan dengan hasil pengkajian Asosiasi Progran Studi
Komunikasi dan Penyiaran Islam (ASKOPIS) dan amanat workshop penguatan
program studi yang diselenggarakan oleh Kopertais X Jawa Tengah pada hari
Kamis, 13 April 2017 bertempat di Kampus STAINU Temanggung, Jln. SuwandiSuwardi KM. 02 Temanggung.
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Adapun profil lulusan dapat dideskripsikan sebagai berikut :
No

3.

Profil Lulusan

Deskripsi Profil

1

Akademisi bidang Komunikasi
(dan Dakwah) Islam

Menjadi sarjana yang ahli dan
konsen di bidang komunikasi (dan
dakwah) Islam serta turut
mengembangkan ilmu komunikasi
dalam rangka dakwah Islam.

2

Praktisi Komunikasi Dakwah

Menjadi sarjana yang ahli dan
konsen menggunakan prinsip-prinsip
ilmu komunikasi (dan dakwah) Islam
dalam rangka dakwah Islam.

3

Jurnalis atau Broadcaster (pilihan
konsentrasi).

Menjadi Sarjana yang ahli dan
konsen di bidang jurnalistik atau
broadcasting sebagai salah satu
jalan untuk menyiarkan Islam
melalui media massa.

Capaian Pembelajaran (Learning Outcome)
Dengan merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun
2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan
Menteri Ristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(SNPT), Kemampuan yang dimiliki oleh lulusan Prodi KPI meliputi sikap,
penguasaan pengtetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dengan
mengacu pada deskriptor KKNI level 6 (enam).
a.
Sikap dan Tata Nilai
Sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran sikap sebagaimana
dirumuskan pada deskripsi umum lampiran KKNI dan rumusan sikap lampiran
SNPT, setiap lulusan memiliki sikap sebagai berikut :
1)
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan
sikap religius;
2)
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral, dan etika;
3)
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan
Pancasila;
4)
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,
memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan
bangsa;
5)
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6)
Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian
terhadap masyarakat dan lingkungan;

11

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)

b.

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara;
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri;
Menginternalisasi
semangat
kemandirian,
kejuangan
dan
kewirausahaan;
Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran
dan kebebasan akademik dan otonomi akademik;
Bertanggungjawab sepenuhnya
terhadap nilai-nilai akademik
yang diembannya;
Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan
teladan bagi masyarakat;
Menampilkan diri sebagai pribadi yang utuh, stabil, dewasa, arif dan
berwibawa serta berkemampuan adaptasi secara baik di tempat tugas;
Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif
berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar
belakang keluarga dan status sosial ekonomi;
Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan percaya diri;
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang
komunikasi dan penyiaran Islam secara mandiri; dan
Menginternalisasi
semangat
kemandirian,
kejuangan
dan
kewirausahaan dalam tugas komunikasi dan penyiaran Islam.

Keterampilan Umum
Sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran keterampilan umum
sebagaimana dirumuskan pada rumusan keterampilan umum lampiran KKNI
untuk level 6 KKNI (program sarjana), setiap lulusan Prodi KPI memiliki
keterampilan umum sebagai berikut :
1)
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif
dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2)
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
3)
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara,
dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain
atau kritik seni;
4)
Menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau
laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan
tinggi;
5)
Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis
informasi dan data;
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6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)
13)
14)
15)

c.

Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan
pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar
lembaganya;
Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok
melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah
tanggungjawabnya;
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri;
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamanah-kan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan serta mencegah
plagiasi;
Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;
Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan
bahasa Arab dan Inggris dalam perkem-bangan dunia akademik dan
dunia kerja (dunia non akademik);
Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid
secara baik dan benar;
Mampu menghafal dan memahami al-Qur'an juz 30 (Juz Amma);
Mampu menguasai dan memahami ayat-ayat dan hadits tentang
komunikasi; dan
Mampu melaksanakan ibadah praktis dan bacaan do'a-nya dengan
baik dan benar.

Keterampilan Khusus
Lulusan Program Sarjana Program Studi Komunikasi dan
Penyiaran Islam wajib memiliki keterampilan khusus sebagai berikut :
1)
Mampu melaksanakan dakwah Islam yang persuasif, humanis dan
moderat berdasarkan keilmuan dan etika dakwah;
2)
Mampu menulis materi dakwah di media cetak, elektronik dan media
online sebagai wujud dari keahlian komunikasi dan penyiaran Islam
dalam masyarakat;
3)
Mampu memiliki orientasi profesi yang terkait dengan aspek teknis
hubungan publik dan komunitas (public and community relation
technical framework) misalnya Event Organizer, Public Relations
Officer (PRO), Media Relation Officer, dan lain-lain;
4)
Mampu memiliki orientasi profesi yang terkait dengan advokasi dan
kebijakan media komunikasi (advocacy and policy of media and
communication chanel framework) misalnya analis isi media massa,
aktivis advokasi media, pembuat kebijakan dan lain-lain;
5)
Mampu
memiliki
orientasi
profesi
yang
terkait
dengan
pengarusutamaan literasi
informasi
(information literacy
mainstreaming Framework) misalnya, trainer, juru pene-rang, dan lainlain.
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6)

7)
8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)

d.

Mampu memiliki orientasi profesi yang terkait dengan professionalisme
da'i (Professional da'i Framework) misal-nya, mubaligh, orator, penulis
buku-buku Islami dan lain-lain;
Mampu melakukan mediasi dalam mengatasi konflik sosial keagamaan,
antar da'i, dann media dalam masyarakat multi agama;
Mampu menyusun program, desain dan pengembangan media
komunikasi penyiaran Islam berdasarkan kemajuan teknologi informasi
dan komunikasi;
Mampu menjalankan fungsi kehumasan pada instansi pemerintah dan
swasta (tenaga PR), mengelola event-event seremonial (keprotokolan)
sebagai wujud dari keahlian komunikasi dan penyiaran Islam dalam
masyarakat;
Mampu mendesain, mengelola dan mengembangkan
lembaga
komunikasi dan penyiaran Islam;
Mampu mengkaji berbagai regulasi yang terkait dengan program
komunikasi dan penyiaran Islam;
Mampu melaksanakan penyiaran, sinematografi, fotografi, shooting,
editing, dubbing dan kegiatan komunikasi dan penyiaran lainnya;
Mampu mengelola produksi siaran radio/televisi, media cetak dan
media online; dan
Mampu menciptakan karya-karya kreatif dalam industri hiburan seperti
spot iklan radio dan televisi, desain grafis untuk media cetak dan online,
film-film pendek dan dokumenter yang bernuansa Islami sebagai media
komunikasi dan penyiaran Islam.

Penguasaan Pengetahuan
Rumusan capaian pembelajaran aspek penguasaan pengetahuan
disusun berdasarkan deskripsi penguasaan pengetahuan seperti yang
dinyatakan dalam lampiran KKNI untuk level 6, baik yang bersifat generik
sesuai level di KKNI, generik program studi, maupun spesifik program studi.
Hubungan deskripsi capaian pembelajaran aspek penguasaan pengetahuan
antara KKNI dan Program Studi disajikan melalui matriks di bawah ini :
1)
Menguasai
pengetahuan
tentang
filsafat
pancasila,
kewarganegaraan,
wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan
globalisasi;
2)
Menguasai
pengetahuan
dan
langkah-langkah
dalam
menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam
perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non
akademik);
3)
Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik
lisan maupun;
4)
Tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam
perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);
5)
Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan
pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki
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6)
7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat
individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;
Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama
rahmatan lil alamin;
Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan
(agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;
Menguasai
langkah-langkah
mengidentifikasi
ragam
upaya
wirausaha
yang bercirikan inovasi dan keman-dirian yang
berlandaskan etika Islam, keilmuan, profe-sional, lokal, nasional dan
global;
Menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan teori komunikasi
dan penyiaran Islam, dakwah, dasar-dasar tabligh, penyiaran,
jurnalistik, periklanan, Public Relation, literasi informasi, baik dalam
bentuk teoritik dan empirik serta dan tata cara dalam ceramah umum,
khutbah, orasi pada beberapa event;
Menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan penge-lolaan media
komunikasi dan penyiaran Islam yang baik, kreatif, inovatif, produktif
dan adaptif sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi;
Menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan konsep, filosofi,
metode disiplin keilmuan (body of knowledge) Ilmu Komunikasi dan
Penyiaran Islami yang relevan;
Menguasai materi dakwah (kajian Al-Quran, hadis, ilmu kalam, ushul
fikih dan fikih dan sejarah kebudayaan Islam) sebagai substansi
dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam komunikasi dan
penyiaran Islam; dan
Menguasai pengetahuan bidang penyiaran, public speaking,
programmer media penyiaran Islam, kehumasan, MC, Keprotokolan,
perancangan dan desain agenda, advokasi kebijakan media, literasi
informasi, publikasi informasi melalui periklanan (advertising) baik pada
media cetak, elektronik maupun daring (online).

Adapun personalia keluarga besar Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah
sebagai berikut :
No

NIY

NIDN

Nama

1

2 541011 04 035

0611105401

2

2 570414 89 003

0614045701

3

2 830406 09 059

0606048303

4

1 860524 14 145

0624058602

5

1 862709 14 148

0627098601

6

4 781002 15 188

0602107804
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H. Noor Rohman Fauzan,
B.Ed., MA
Dr. Achmad Slamet, M.S.I.
Abdul Wahab, S.Sos.I.,
M.S.I.
Mahfudlah Fajrie, S.Sos.I.,
M.S.I.
Muhammad Nashrul
Haqqi, S.Th.I., M.Hum.
Khoirul Muslimin, S.Sos.I.,
M.I.Kom

Jabatan
Dekan
Wakil Dekan
Ketua Prodi
KPI
Dosen Tetap
Dosen Tetap
Dosen Tetap

No

NIY

NIDN

Nama

7
8

4 770622 15 189
2 850901 11 070

0622067702
-

Murniati, S.Sos.I., M.S.I.
Nor Soleh, S.H.I., M.H.

Jabatan
Dosen Tetap
Kepala TU

Kualitas jaminan mutu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya Prodi KPI
telah diukur oleh pihak penjamin mutu eksternal yaitu Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT). Hasil akreditasi yang dicapai oleh Prodi KPI berdasarkan SK
BAN-PT Nomor 1155/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 tanggal 14 November 2015 adalah
peringkat B (sangat Baik) dengan skor 315. Masa berlaku SK tersebut terhitung mulai
14 November 2015 sampai dengan 14 November 2020.
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BAB II
RENCANA STRATEGIS

A. Analisis SWOT
Berdasarkan analisis yang dilakukan secara keseluruhan, setidaknya ada 7
(tujuh) kekuatan (strengths) utama yang dimiliki Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi
KPI, yaitu :
1.
Visi, misi, dan tujuan Prodi KPI merupakan derivasi dari visi, misi, dan tujuan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang dilakukan secara bertahap.
2.
Tingginya kreatifitas mahasiswa dalam berbagai bidang yang mendukung prestasi
belajar, misalnya melalui pengembangan kelompok kajian ilmiah terutama bidang
dakwah dan komunikasi, kelompok kajian sosial keagamaan, lomba karya ilmiah
mahasiswa, diklat-diklat, dan kiprah mereka dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
(bakti sosial), berikut partisipasi mereka dalam berbagai kompetisi baik di tingkat
regional maupun nasional.
3.
Tenaga edukatif yang dimiliki sebagian besar berlatar belakang komunikasi dan
penyiaran, yaitu 7 (tujuh) orang dosen tetap sesuai dengan kompetensi dan
keahlian di bidangnya.
4.
Kekhasan Prodi KPI adalah pengembangan bidang komunikasi dan penyiaran yang
didukung dengan ketrampilan jurnalistik dakwah, public speaking, broadcasting dan
perfilman.
5.
Lingkungan pendidikan yang kondusif, karena berada di lingkungan akademik yang
dikelilingi sejumlah pondok pesantren sebagai penopang ilmu-ilmu keislaman.
6.
Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat di Prodi KPI; dibuktikan dengan jumlah produk penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang telah dipublikasikan pada media massa,
jurnal, prosiding, dan seminar.
7.
Adanya dukungan dari Pimpinan UNISNU Jepara, masyarakat dan stakeholders
dalam pengembangan Prodi KPI.
Kekuatan itu diharapkan dapat menjadi semakin membuka berbagai peluang
(opportunities) bagi upaya pengembangan dan keberlanjuatan Prodi KPI di masa
mendatang. Beberapa peluang yang akan dicapai di masa mendatang antara lain :
1.
Misi dan tujuan yang diharapkan dari prodi KPI dapat diwujudkan dengan sempurna
karena misi dan tujuannya memiliki kesinambungan dengan misi dan tujuan dari
lembaga.
2.
Adanya kreatifitas dan eksplorasi mahasiswa atas ilmu komunikasi dan penyiaran
Islam yang diembannya melalui kegiatan ekstra kurikuler dan intra kurikuler.
3.
Tersedianya kesempatan yang luas bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
untuk studi lanjut dan/atau mengikuti pelatihan.
4.
Luasnya kesempatan untuk mengaplikasikan dan mengembangkan keilmuan
dakwah dan komunikasi.
5.
Dengan lingkungan belajar yang kondusif, diharapkan suasana akademik
(academic atmosphere) akan semakin baik.
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6.

Perubahan sosial akibat kemajuan IPTEK menuntut eskalasi penelitian dan
pengabdian masyarakat secara berkesinambungan.
7.
Dukungan yang kuat dari Pimpinan UNISNU Jepara, masyarakat dan stakeholders
diharapkan akan melahirkan peluang untuk memperkuat kemitraan program,
pendanaan, sarana, dan prasarana pembelajaran di Prodi KPI.
Di samping itu, di masa kini dan mendatang Prodi KPI akan berhadapan dengan
pelbagai ancaman (threats), di antaranya :
1.
Semakin terbukanya budaya pikir dan budaya kritis masyarakat serta
perkembangan ilmu yang begitu cepat akan melahirkan tantangan bagi perbaikan
dan penyempurnaan kurikulum Prodi KPI.
2.
Semakin banyak penyelenggara pendidikan yang berkualitas dalam bidang
komunikasi baik pendidikan akademik maupun vokasional, menuntut Prodi KPI
lebih profesional dalam pengelolaan dan pengembangan Prodi KPI.
3.
Semakin tingginya tingkat krisis keagamaan dan moralitas masyarakat akhir-akhir
ini karena kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama dan kehidupan sosial
kemasyarakatan akan melahirkan tantangan berat dalam proses pendidikan dan
dakwah, khususnya dalam bidang etika dan moral.
4.
Semakin besar dahaga masyarakat akan siraman spiritual keagamaan, maka Prodi
KPI tertantang untuk melakukan aktifitas penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.
5.
Munculnya berbagai aliran keagamaan yang cenderung eksklusif dan
membahayakan keutuhan NKRI menuntut internalisasi dan idiologisasi dakwah
sunni yang inklusif.
6.
Terbukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menimbulkan proses akulturasi
yang memungkinkan membawa unsur-unsur budaya asing yang negatif dan tidak
sesuai dengan identitas Islam nusantara.
7.
Rendahnya hasrat untuk melanjutkan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi
karena banyaknya perusahaan atau industri yang memberi kesempatan kerja bagi
lulusan sekolah menengah.
Oleh karena itu, langkah-langkah yang perlu diambil oleh Prodi KPI dalam
rangka mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman tersebut di atas yaitu :
Pertama, peningkatan relevansi pembelajaran dengan visi, misi dan tujuan dari
Prodi KPI, yaitu menghasilkan kualitas lulusan yang profesional dan berkompeten dalam
bidang komunikasi dan penyiaran Islam. Langkah-langkah tindakan ini mencakup
aktifitas-aktifitas sebagai berikut :
1.
Memperketat sistem rekruitmen mahasiswa dengan cara mengeliminir passing
grade input dan peningkatan aktifitas mahasiswa melalui program kegiatan ekstra
kurikuler (hidden curriculum);
2.
Membentuk konsorsium dosen Prodi KPI dan mendorong konsorsium tersebut
untuk menghasilkan karya-karya ilmiah dalam rangka peningkatan proses
pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat;
3.
Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi bagi mahasiswa,
dosen, dan tenaga kependidikan serta memberikan arahan agar memanfaatkan
teknologi informasi tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung aktifitas
akademik dan profesinya;
4.
Meningkatkan kemampuan lulusan dalam menemukan solusi terhadap masalah
aktual sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi;
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5.

Melakukan peninjauan kembali terhadap muatan kurikulum Prodi sesuai dengan
kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta perkembangan ilmu.
6.
Melakukan promosi dan sosialisasi yang lebih massif dan intensif kepada
masyarakat.
Kedua, peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen internal Prodi KPI,
melalui kegiatan-kegiatan :
1.
Melakukan koordinasi dengan Pimpinan UNISNU dan Fakultas tentang
pengelolaan dana penyelenggaraan Prodi KPI;
2.
Membangun koordinasi yang baik antara Pimpinan Fakultas, Prodi, dosen , tenaga
kependidikan, dan mahasiswa agar proses belajar mengajar berjalan baik dan
adanya upaya bersama dalam pengembangan Prodi KPI;
3.
Mengurangi ketergantungan beban mengajar yang tidak proporsional dan
berlebihan agar kehadiran dan kualitas pembelajaran yang diberikan dosen dapat
tercapai dengan baik;
4.
Merekomendasikan kepada Fakultas lain untuk memanfaatkan tenaga pengajar
Prodi KPI yang belum memenuhi beban sks untuk mendapatkan kesempatan
mengajar sesuai dengan kompetensi mereka.
5.
Prodi KPI melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih difokuskan pada peningkatan
skill dan pengembangan diri mahasiswa Prodi KPI;
6.
Mendorong dosen (khususnya dosen tetap) untuk melanjutkan studi ke jenjang S3 dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang menunjang profesinya.
Ketiga, menjaga dan memelihara keberlanjutan Program Studi KPI melalui
langkah sebagai berikut :
1.
Memperkuat hubungan sinergis dengan satuan-satuan pendidikan, baik di
lingkungan UNISNU Jepara maupun dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar
UNISNU Jepara;
2.
Memperkuat dan mengembangkan wilayah dan cakupan basis mahasiswa Prodi
KPI baik dari Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah
Aliyah maupun dari lingkungan di luar eks-karesidenan Pati;
3.
Meningkatkan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga
pendidikan atau instansi lain di tingkat regional dan nasional dengan memanfaatkan
jaringan alumni-alumni Prodi KPI
Keempat, peningkatan efisiensi dan produktifitas melalui usaha-usaha :
1.
Melakukan koordinasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi antar sivitas
akademika sehingga aktifitas-aktifitasnya lebih produktif dan efisien;
2.
Menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan dengan memanfaatkan
fasilitas belajar mengajar baik dalam bentuk perangkat keras maupun perangkat
lunak yang modern;
3.
Meningkatkan kerjasama dengan instansi lain di bidang penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat;
4.
Mendorong dosen untuk menghasilkan karya tulis (buku ajar, diktat, modul) agar
proses belajar mengajar menjadi lebih baik dan berkualitas;
5.
Mendorong
dosen
untuk
melaksanakan
kegiatan
penelitian
dan
mempublikasikannya di jurnal ilmiah yang telah terakreditasi baik secara nasional
maupun internasional.
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B. Rencana Strategis
1.
Isu Strategis
Penyusunan isu strategis Prodi KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UNISNU Jepara didasarkan pada hasil evaluasi tahunan Prodi, evaluasi GKM,
evaluasi diri Prodi dan fakultas, dan isu strategis Pendidikan Tinggi Nasional yang
tertuang dalam naskah HELTS. Beberapa prioritas isu yang akan dilaksanakan
Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam yaitu, (1) Peningkatan mutu pendidikan,
(2) Efektifitas dan efisiensi pengelolaan kelembagaan dan (3) Peningkatan daya
saing nasional menuju daya saing internasional.
Ketiga isu besar tersebut diterjemahkan secara spesifik ke dalam 4
bidang yaitu; (1) Organisasi dan Manajemen, (2) Pendidikan dan Kemahasiswaan,
(3) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, (4) Bidang Penunjang
Penyelenggaraan Pendidikan.
a. Bidang Organisasi dan Manajemen
1) Peningkatan akreditasi kelembagaan berdasarkan standar nasional
versi BANPT.
2) Pengembangan sumber daya manusia, baik tenaga dosen maupun
tenaga kependidikan.
3) Mengoptimalkanperan UPM dalam meningkatkan mutu PBM dalam
Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
4) Penataan organisasi sesuai dengan kebutuhan dan statuta.
5) Mengoptimalkan pendokumentasian proses pembelajaran, hasil-hasil
karya ilmiah dan berbagai kegiatan pengabdian baik dosen maupun
mahasiswa.
b.

Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
1) Peningkatan kualitas pembelajaran berdasarkan imple-mentasi sistem
KKNI;
2) Pendidikan yang selalu adaptif dan relevan dengan kepentingan
masyarakat;
3) Pembaharuan kurikulum pendidikan yang dijiwai oleh semangat kualitas
(quality insurance)
4) Peningkatan daya saing nasional sebagai langkah menuju daya saing
internasional
5) Peningkatan kuantitas, kualitas, kompetensi, dan profesionalisme
dosen.
6) Peningkatan kompetensi standar lulusan
7) Peningkatan motivasi prestasi mahasiswa melalui berbagai kegiatan
kompetisi yang diselenggarakan oleh Prodi dan lainnya.
8) Pengembangan inovasi dan kreatifitas ilmiah mahasiswa, khususnya
melalui PKM
9) Pembekalan softskill kepada mahasiswa sebagai upaya untuk memberikan
nilai tambah lulusan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
10) Pengembangan program tracer study dan peningkatan sistem informasi
ketenagakerjaan bagi lulusan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
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2.

c.

Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
1) Peningkatan publikasi karya ilmiah ke tingkat nasional dan
internasional;
2) Peningkatan kemampuan dan keahlian dosen dalam bidang penelitian
untuk memperoleh hibah kompetisi;
3) Peningkatan kemampuan dan keahlian dosen dalam bidang penelitian
dan publikasi hasil-hasilnya melalui jurnal terakreditasi;
4) Pengembangan kajian penelitian yang mengarah pada upaya
peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan
keilmuan;
5) Diseminasi dan implementasi hasil penelitian yang meningkatkan
kualitas hidup masyarakat.

d.

Bidang Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan
1) Pengembangan laboratorium baik secara kualitatif maupu kuantitatif
sebagai sarana penunjang pendidikan yang mampu memenuhi
standar minimal pendidikan nasional (Lab. Jurnalistik, Lab. Public
Relations, Lab. Fotografi, Lab. Film dan Animasi, Lab. Broadcasting,
Studio TV, Lab. Desain Grafis, Lab. Public Speaking dan Periklanan)
2) Pengembangan tenaga laboran yang bersertifikasi untuk peningkatan
pelayanan pendidikan.

Kebijakan Dasar Strategis
a. Bidang Organisasi dan Manajemen
1) Pengembangan manajemen organisasi yang berbasis pada penguatan
database Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam;
Pembuatan Bank Data Prodi di Bagian Akademik
Pengembangan Website Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam
2) Penyusunan dan pelaksanaan program kerja yang mengacu peningkatan
kualitas kerja dalam menciptakan pelaksanaan organisasi Prodi
Komunikasi dan Penyiaran Islam yang profesional, sehat, transparan,
akuntabel, dan dinamis;
Rapat Progja setahun sekali di awal tahun
Manajemen review progja setiap awal semester
Sosialisasi hasil manajemen review di web prodi
3) Peningkatan akreditasi kelembagaan berdasarkan standar nasional
versi BAN PT;
Melakukan audit internal berdasarkan standar LPJM
Memaksimalkan kinerja Unit Penjamin Mutu (UPM) tingkat UPPS dan
Gugus Kendala Mutu (GKM) tingkat Prodi.
4) Pengembangan sumber daya manusia, baik tenaga dosen maupun
pendidikan;
Memberikan rekomendasi dan ijin/tugas belajar kepada para dosen
untuk studi lanjut (S3);
Mengirim para dosen dan atau tenaga kependidikan untuk mengikuti
pelatihan atau workshop untuk peningkatan kompetensi masingmasing.
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b.

Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
1) Meningkatkan kualitas pendidikan pada setiap bidang kajian peminatan di
Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (brodcasting, public speaking,
jurnalistik dan perfilman).
2) Menjaga dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pelaksanaan
program yang terukur dan evaluasi secara periodik dengan mengacu pada
standar nasional pendidikan tinggi (SNPT);
3) Peningkatan kualitas SDM dosen melalui pengikutsertaan dalam berbagai
forum ilmiah baik nasional dan internasional;
4) Mendorong bakat dan potensi mahasiswa (akademik dan non
akademik) untuk berprestasi;
5) Peningkatan motivasi prestasi mahasiswa melalui berbagai kegiatan
kompetisi yang diselenggarakan oleh Prodi dan lainnya;
6) Pendidikan yang selalu adaptif dan relevan dengan kepentingan
masyarakat;
7) Pembaharuan kurikulum pendidikan yang dijiwai oleh semangat
kualitas (quality insurance) berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI);
8) Peningkatan daya saing nasional sebagai langkah menuju daya saing
internasional;
9) Peningkatan kuantitas, kualitas, kompetensi, dan profesionalisme dosen;
10) Pengembangan inovasi dan kreatifitas ilmiah mahasiswa melalui PKM;
11) Pembekalan soft skill kepada mahasiswa sebagai upaya untuk
memberikan nilai tambah lulusan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam
12) Pengembangan Unit Kegiatan Mahasiswa yang produktif dan mampu
mengharumkan nama Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam baik
ditingkat nasional maupun internasional;
13) Pengembangan program tracer study
dan peningkatan sistem
informasi ketenagakerjaan bagi lulusan Prodi Komunikasi dan Penyiaran
Islam.

c.

Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
1) Meningkatan kemauan dan kemampuan dosen dalam bidang penelitian;
kegiatan-kegiatan
yang
mengarah
pada
2) Menyelenggarakan
pemberdayaan tenaga dosen dalam bidang penelitian;
3) Meningkatkan jumlah proposal penelitian yang dikirim ke persaingan
di luar universitas;
4) Meningkatkan peran akademik dalam pengabdian kepada masyarakat.

d.

Bidang Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan
1) Pengembangan laboratorium baik secara kualitatif maupun kuantitatif
sebagai sarana penunjang pendidikan yang mampu memenuhi
standar minimal pendidikan nasional (Lab. Jurnalistik, Lab. Public
Relations, Lab. Fotografi, Lab. Film dan Animasi, Lab. Broadcasting,
Studio TV, Lab. Desain Grafis, Lab. Public Speaking dan Periklanan).
2) Pengembangan tenaga laboran yang bersertifikasi untuk peningkatan
pelayanan pendidikan.
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C. Program Kerja
1. Program Kerja Bidang Akademik
No
1
1

Sasaran dalam
Renstra
2
Pengenalan akan
berbagai lembaga
komunikasi dan
penyiaran Islam
dan berbagai
dinamika serta
problematika yang
ada di dalamnya,
sekaligus sebagai
bahan
pertimbangan
dalam
pengembangan
laboratorium KPI
di kampus.

Program
3
Kuliah Kerja
Lapangan (KKL)

Indikator
Keberhasilan

Hasil yang
akan dicapai

Waktu
Pelaksanaan

4
1. Mahasiswa
dapat
mengenal
secara riil
beberapa
lembaga
komunikasi
dan penyiaran
sekaligus
berbagai hal
yang ada di
dalamnya
sebagai upaya
penguatan
kompetensi
komunikasi
dan penyiaran
Islam.
2. Mahasiswama
mpumembuat
gambaranpem
anfaatanlabor
atorium KPI di
kampus.
3. Terjalin MoU
antara

5
Terlaksananya
Pengenalan
berbagai
lembaga
komunikasi
dan penyiaran
Islam dan
berbagai
dinamika serta
problematika
yang ada di
dalamnya,
sekaligus
sebagai bahan
pertimbangan
dalam
pengembanga
n laboratorium
KPI di
kampus.

6
Februari 2019
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Pelaksana
7
Panitia Kegiatan

Sumber
dan
Jumlah
Dana
8
Iuran
Mahasiswa
(Kontra
Pos)

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi
9
KKL Tahun 2018 telah
dilaksanakan tanggal
14-15 Februari 2018
dengan memfokuskan
pada 2 (dua) lembaga
kunjungan yaitu TV
Jogja & Sanggit Citra
Production
Yogyakarta.
KKL tahun 2019 mulai
direncanakan ke Luar
Negeri, sebagai upaya
mengangkat “Derajat”
KPI sekaligus
membangun kemitraan
dengan PT LN.
Mahasiswa yang
mengikuti KKL di PT
LN telah dimotifasi
untuk menabung,
karena pembiayaan
kegiatan ini sifatnya
kontra Pos.

No

Sasaran dalam
Renstra

Program

Indikator
Keberhasilan

Hasil yang
akan dicapai

Waktu
Pelaksanaan

Pelaksana

Sumber
dan
Jumlah
Dana

Fakultas/Prodi
dengan
lembaga mitra
(lokasi KKL)

2

Pelaksanaan
Praktikum
Mahasiswa

Praktik
Pengalaman
Lapangan (PPL)

Dapat memahami
dunia komunikasi
dan penyiaran,
dapat
mempraktikkan
kerja jurnalistik
dengan baik,
dapat
mempraktikkan
cara kerja dunia
penerbitan
dengan baik,

Mahasiswa
dapat
mengaplikasik
an berbagai
teori
komunikasi
dan penyiaran
Islam ke ranah
yang lebih
praktis menuju
kematangan
kompetensi di
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Agustus 2019

Panitia

Iuran
Mahasiswa
(Kontra
Pos)

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi
Adapun kegiatan ini
sekaligus diagendakan
sebagai wahana
penguatan presentasi
para dosen KPI di PT
LN, sehingga para
Dosen juga diharuskan
mengikuti sekaligus
menyiapkan karya
ilmiah yang akan
dipresentasikan di PT
LN yang dituju.
Kegiatan ini
manifestasi dari
ketentuan borang
akreditasi Standar 5
Kegiatan ini
manifestasi dari
ketentuan borang
akreditasiStandar 5

No

3

Sasaran dalam
Renstra

Evaluasi Hasil
Perkuliahan dan
Pembelajaran di
kelas.

Program

Ujian
Semesteran KPI
(UTS-UAS)

Indikator
Keberhasilan

Hasil yang
akan dicapai

dapat
mempraktikkan
cara kerja
kepenyiaran
dengan baik.

bidang
komunikasi
dan penyiaran
Islam. Bidang
pilihan
disesuaikan
dengan
kecenderunga
n minat &
bakat yang
disukai oleh
Mahasiswa,
yaitu bidang
jurnalistik
media
massa/cetak,
jurnalistik radio
&
broadcasting,
dan jurnalistik
TV.

Terjawabnya
berbagai
pertanyaan
mengenai
matakuliah yang
diujikan, sehingga
tergambar jelas

Terukurnya
kompetensi
akademik
secara
obyektif,
treansparan,
dan akuntabel.
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Waktu
Pelaksanaan

UTS Gasal
(November
2018), UAS
Gasal (Januari
2019), UTS
Genap (April
2019), dan

Pelaksana

Sumber
dan
Jumlah
Dana

Panitia

APBU

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi

Terdokumentasi
secara rapi dan
lengkap Arsip-arsip
Soal & Bukti
penyelenggaraan
UTS-UAS.

No

Sasaran dalam
Renstra

Program

4

Peningkatan
kompetensi
mahasiswa dalam
melakukan
penelitian akhir
dengan
kesesuaian
keilmuan Prodi.

Ujian Proposal
KPI

5

Penyiapan calon
lulusan yang
mumpuni
terhadap teoretis

Ujian
Komprehensif
KPI

Indikator
Keberhasilan
ketercapaian
kompetensi
akademik
mahasiswa.
Terjawabnya
berbagai
pertanyaan
mengenai
rencana
penelitian,
sehingga
mahasiswa
memiliki
gambaran utuh
tentang apa yang
harus dilakukan
dalam
melanjutkan
penelitiannya.

a. Terjawabnya
berbagai
pertanyaan
mengenai

Hasil yang
akan dicapai

Waktu
Pelaksanaan

Pelaksana

Sumber
dan
Jumlah
Dana

UAS Genap
(Juli 2019)

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi
Standar 5

Terukurnya
kompetensi
akademik
yang
berhubungan
dengan
rencana
penelitian,
sehingga
menghasilkan
produk
penelitian
yang bernilai,
aplicable, dan
dapat
dipertanggungj
awabkan
secara
akademik dan
ilmiah

Kondisional

Panitia

APBU

Standar 5

Terukurnya
kompetensi
akademik
yang

Kondisional
(September &
Maret)

Panitia

APBU

Standar 5
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No

Sasaran dalam
Renstra

Program

dan praktik sesuai
keilmuan prodi.

6

Evaluasi Hasil
penelitian/tugas
akhir mahasiswa.

Ujian
Skripsi/Munaqos
yah KPI

Indikator
Keberhasilan

Hasil yang
akan dicapai

materi-materi
perkuliahan
yang telah
diikuti selama
kuliah,
b. tergambarnya
kualitas
akademik
serta kualitas
dan
internalisasi
nilai-nilai keNU-an dan keaswaja-an
mahasiswa.

berhubungan
dengan
berbagai
disiplin ilmu
yang telah
dipelajari di
bangku
perkuliahan
selama proses
studi.

a. Terjawabnya
pertanyaanpertanyaan
dengan penuh
tanggungjawa
b
b. terwujudnya
hasil penelitian
yang dapat
dipertanggungj
awabkan
secara ilmiahakademis.

a. Terjawabny
a
pertanyaan
pertanyaan
dengan
penuh
tanggungja
wab,
b.
terwujudny
a hasil
penelitian
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Waktu
Pelaksanaan

Gasal
(September
2018) dan
Genap (Maret
2019)

Pelaksana

Panitia

Sumber
dan
Jumlah
Dana

APBU
(Kontra
Pos)

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi

Standar 5

No

Sasaran dalam
Renstra

Program

Indikator
Keberhasilan

Hasil yang
akan dicapai

Waktu
Pelaksanaan

Pelaksana

Sumber
dan
Jumlah
Dana

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi

yang dapat
dipertangg
ungjawabk
an secara
ilmiahakademis.
7

Penyediaan
pedoman
penulisan skripsi.

Panduan Skripsi
KPI

Terwujudnya
skripsi yang
sesuai “aturan”
dan standar
ilmiah yang
disepakati.

Terwujudnya
Acuan
penulisan
skripsi agar
sesuai dengan
standar ilmiah
yang
sebenarnya.

Kondisional

Panitia

APBU
(Menyatu
biaya ujian
skripsi)

Standar 5

8

Peningkatan
suasana
akademik.

Seminar
Nasional dan
atau
Internasional
KPI

a. Terciptanya
iklim dan
semangat
akademik
yang lebih
“segar” pasca
seminar,
b. Terlaksananya
berbagai
program besar
FDK,
c. Terwujudnya
penyegaran

Terasahnya
kompetensi
kedakwahan
khususnya di
bidang
komunikasi
dan penyiaran
Islam,
sekaligus
sebagai ajang
eksplorasi dan
sharing
keilmuan antar

Februari 2019

Panitia

APBU

Standar 5
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No

9

Sasaran dalam
Renstra

Penelusuran
aktifitas alumni
dan masukan
terhadap
kelembagaan
Fakultas/Prodi.

Program

Penyusunan
Dokumen
Tracer Study
KPI

Indikator
Keberhasilan

Hasil yang
akan dicapai

wacanawacana baru
dalm dunia
dakwah dan
komunikasi.

pakar,
akademisi dan
civitas
akademika di
Prodi
Komunikasi
dan Penyiaran
Islam.

1. Terlacak dan
Terdokumenta
sikannya data
dan identitas
lulusan dan
alumni FDK
2. Terlacak dan
terdokumenta
sikannya
aktifitas
akademik dan
sosial para
lulusan dan
alumni FDK
3. Tersusunnya
temuantemuan
tersebut
dalam sebuah
dokumen

Terlacaknya
data, identitas,
serta aktifitas
akademik dan
sosial para
lulusan dan
alumni FDK
sebagai salah
satu upaya
empowering
daya saing
FDK di dunia
“luar”.
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Waktu
Pelaksanaan

Juni 2019

Pelaksana

Sumber
dan
Jumlah
Dana

Panitia/Tim

APBU

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi

Standar 3

No

Sasaran dalam
Renstra

Program

Indikator
Keberhasilan

Hasil yang
akan dicapai

Waktu
Pelaksanaan

Pelaksana

Sumber
dan
Jumlah
Dana

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi

laporan yang
dapat
dipertanggunj
awabkan
4. Wujudnya
kontribusi
para lulusan
dan alumni
terhadap
peningkatan
jumlah
mahasiswa
FDK
10

Pembimbingan
mahasiswa
secara terstruktur.

Operasional
Dosen Wali

1. Wujudnya
bimbingan
terstruktur yang
dilakukan oleh
dosen wali
2. Terwujudnya
laporan yang
sistematis
mengenai
bimbingan
terstryktur
tersebut.

Lancarnya
aktifitas
akademik dan
pembimbingan
yang dilakukan
oleh dosen
wali sebagai
upaya
pembudayaan
bimbingan
terstruktur bagi
mahasiswa

Gasal
(September
2018) dan
Genap (Maret
2019)

Prodi

APBU

Standar 5

11

Penyiapan
distingsi lulusan

Workshop
Penguatan Skill
Calon Lulusan

1. Terlaksananya
kegiatan
workshop

Terwujudnya
lulusan KPI
yang cakap

Oktober 2018
dan Maret
2019

Panitia

APBU

Standar 3
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No

Sasaran dalam
Renstra

Indikator
Keberhasilan

Program

melalui penerbitan
SKPI.

KPI
(Implementasi
penerbitan SKPI
Lulusan Prodi
KPI)
2.

penguatan skill
sesuai dengan
perencanaan
yang matang
Terujinya
peningkatan
skill mahasiswa
calon lulusan
KPI
3. Terbitnya surat
keterangan
pendamping
ijazah

12

Pengayaan
koleksi pustaka.

Pengadaan
Koleksi Buku
Perpustakaan
genre KPI

13

Pengembangan
penelitian dosen.

Program
Penelitian dan
Pengabdian

Tersedia bukubuku referensi
dan jurnal-jurnal
ilmiah yang
sesuai standar
linearitas prodi.
Wujudnya
berbagai produk
penelitian dan
pengabdian

Hasil yang
akan dicapai
dalam skill
(hard dan soft)
yang meliputi
skill
kejurnalistikan
(cetak maupun
elektronik) dan
kepenyiaran
(radio dan tv),
serta skill
khusus terkait
keahlian. Hal
ini dilakukan
dalam rangka
mempersiapka
n lulusan KPI
yang siap
“terjun” dan
siap “pakai”
Terpenuhinya
kebutuhan
referensi guna
memperlancar
seluruh proses
akademik
Berkembangn
ya jumlah
dosen peneliti
dan pengabdi
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Waktu
Pelaksanaan

Pelaksana

Sumber
dan
Jumlah
Dana

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi

Kondisional
(Menyesuaika
n Progja UPT.
Perpustakaan)

UPT.
Perpustakaan

APBU

Standar 6

September
2018 s/d
Agustus 2019.

Seluruh Dosen
Tetap Prodi KPI

At Cost
(LPPM,
Kopertais,

Standar 7

No

Sasaran dalam
Renstra

Indikator
Keberhasilan

Hasil yang
akan dicapai

Dosen dan
Mahasiswa.

dosen dan
mahasiswa serta
persebaran karyakarya ilmiah hasil
penelitian dan
pengabdian di
berbagai jurnal
ilmiah.

sebagai
bagian integral
dari Tri
Dharma PT
serta upaya
turut serta
mewujudkan
cita-cita
Unisnu menuju
Research
Universiry.
Terwujudnya
mahasiswa
dan Dosen
yang cakap
berbahasa
asing (Arab
dab Inggris)
serta cakap
dan bijak
dalam
menggunakan
teknologi
komunikasi.
Terwujudnya
mahasiswa
yang cakap
dalam
berwirausaha&

Program

14

Peningkatan
kemampuan calon
lulusan terhadap
kemahiran
berbahasa asing.

Fasilitasi
kompetensi
Mahasiswa dan
dosen di bidang
bahasa
(IELTS/TOEIC)
dan
kemampuan IT
(Mahir MS.
Office)

1. Cakap
berbahasa
asing (Arab
dan Inggris)
2. Cakap dan
bijak dalam
menggunakan
teknologi
komunikasi
3. Wujudnya
sertifikat.

15

Peningkatan
kompetensi calon
lulusan bidang
kewirausahaan.

Fasilitasi
kompetensi
Mahasiswa
bidang
kewirausahaan

1. Terlatih dan
cakap dalam
berwirausaha
(khususnya
dalam bidang
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Waktu
Pelaksanaan

Pelaksana

Januari 2019

UPT. Pusat
Bahasa

Januari 2019

UPT. Kewirausahaan

Sumber
dan
Jumlah
Dana
Ristekdikti,
DIKTIS)

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi

Kontra Pos
& APBU

Standar 5

APBU

Standar 5

No

Sasaran dalam
Renstra

16

Penyediaan
perangkat
perkuliahan
secara lengkap
dan
terdokumentasi.

17

Peningkatan
publikasi hasil
karya tri dharma
perguruan tinggi
yang

Program

Indikator
Keberhasilan

Hasil yang
akan dicapai

Waktu
Pelaksanaan

dan Bussiness
Plan.

komunikasi
dan
penyiaran)
2. Terbitnya
sertifikat;
3. Peningkatan
Penerima
Program PKM
di lingkungan
Fakultas
Dakwah dan
Komunikasi
UNISNU
Jepara.

sukses
mendapatkan
PKM yang
didanai oleh
Ristekdikti.

Penyusunan &
Pembaharuan
Rencana
Pembelajaran
Semester (RPS)
dan Rencana
Pelaksanaan
Pembelajaran
(RPP)
Peningkatan
Publikasi Ilmiah
(hasil Penelitian
& Pengabdian)

Terbukukannya
RPS & RPP.

Tersusun RPS
& RPP untuk
seluruh Mata
Kuliah

18-23
September
2018

Peningkatan
Jumlah Data &
Dokumen Hasil
Penelitian &

Seluruh Dosen
Tetap dapat
memenuhi
kewajiban tri
dharma dan

Tiap Semester
Minimal 1
terbitan
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Pelaksana

LPP & Prodi

At Cost LPPM
(Sesuai
Ketentuan)

Sumber
dan
Jumlah
Dana

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi

APBU

Standar 5

APBU

Standar 7

No

Sasaran dalam
Renstra

Program

Indikator
Keberhasilan

dilaksanakan
dosen tetap.

dalam Jurnal
Ilmiah

Penagbdian
Dosen Tetap.

18

Pemanfaatan ICT

Pemanfaatan
Sistem
Pendokumentas
ian Kegiatan
Dosen Tetap
Prodi KPI

Sistem SiDosen
dapat
dimanfaatkan
secara maksimal
dan merekam
data keseluruhan
aktifitas Dosen
Tetap Prodi KPI.

19

Pengembangan
Fakultas dan
kelembagaan.

Pembukaan
Prodi Baru (jika
memungkinkan
) Administrasi
Bisnis

1. Terbentuk Tim
Pembukaan
Prodi Baru;
2. Dukungan
akademik,
sarana
prasarana,
dan keuangan
untuk
penopang
pembukaan
Prodi Baru.

Hasil yang
akan dicapai
berhasil
publish dalam
Jurnal Ilmiah.
Terdokumenta
sinya seluruh
data aktifitas
dosen tetap
selama 1
(Satu) tahun
akademik
dalam
SiDosen.
Penambahan
Prodi Baru di
lingkungan
Fakultas
Dakwah dan
Komunikasi
UNISNU
Jepara

Berhasil Upload
Borang
Pembukaan Prodi
Baru sesuai

34

Sumber
dan
Jumlah
Dana

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi

Waktu
Pelaksanaan

Pelaksana

Sepanjang TA.
2018/2019

Seluruh Dosen
Tetap KPI

No Budget

Standar 5 & 7

Mulai Oktober
2018

Universitas (Biro
1) & YAPTINU

APBU

Standar 5 & 6

No

Sasaran dalam
Renstra

Program

Indikator
Keberhasilan
ketentuan BANPT
dan Ristekdikti.
1. Tersedianya
Jurnal
Internasional
bidang Ilmu
Dakwah dan
Komunikasi di
Perpustakaan
;
2. Koleksi
terbitan
berkala jurnal
internasional
untuk
penunjang
Akreditasi.

20

Pengayaan
koleksi jurnal
international
secara berkala
dan utuh.

Langganan
Jurnal
Internasional
Bidang Dakwah
dan Ilmu
Komunikasi

21

Pengembangan
network demi
peningkatan
performa
kelembagaan.

Study Banding

Terwujudnya
kerja yang lebih
efektif-efisien
dalam
pengelolaan
Fakultas/Prodi.

22

Peningkatan hasil
audit mutu secara
eksternal.

Peningkatan
Nilai dan
Peringkat

Unit Penjamin
Mutu (UPM) &
Gugus Kendali

Sumber
dan
Jumlah
Dana

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi

Hasil yang
akan dicapai

Waktu
Pelaksanaan

Penambahan
koleksi Jurnal
Internasional
berupa hard
copy.

Tiap Semester
Minimal 1
terbitan secara
utuh.

UPT Perpustakaan

APBU

Standar 6

Perolehan
dokumen dan
materi-materi
yang
bermanfaat
bagi kemajuan
Fakultas dan
Prodi.
Perbaikan
kinerja sesuai
dengan baku

Liburan
Semester
Gasal (Januari
2019)

Pimpinan
Fakultas & Prodi
KPI

APBU

Standar 5

Sustainable
(Berkelanjutan

Pimpinan
Fakultas & Prodi
KPI

APBU

Standar 4 dan 5
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Pelaksana

No

Sasaran dalam
Renstra

Program

Indikator
Keberhasilan

Akreditasi
(Peningkatan
Kinerja UPM &
GKM)

Mutu (GKM)
memantau
ketercapaian
kinerja sesuai
baku mutu yang
ditetapkan.

23

Publikasi karya
ilmiah, hasil tri
dharma Dosen
Tetap.

Penerbitan
Jurnal An-Nida
Fakultas
Dakwah dan
Komunikasi
UNISNU Jepara

Terbitnya jurnal
an-Nida sebanyak
2 (dua) edisi
dalam satu tahun
akademik.

24

Evaluasi
Ketercapaian
Renstra & Renop
Fakultas

Monitoring dan
Evaluasi
Rencana
Strategis
(Renstra)
Fakultas

Tersusunnnya
dokumen evaluasi
renstra & renop
tingkat Fakultas.

Hasil yang
akan dicapai
mutu
pendidikan,
penelitian, dan
pengabdian
yang
ditetapkan
Universitas.
Hasil
peneletian,
pengabdian,
dan karya
ilmiah dosen
dapat
terwadahi dan
terpublikasi
secara baik
dalam Jurnal.
Fakultas
memiliki
pijakan kerja
dan
senantiasa
dievaluasi
secara rutin
perihal
ketercapaian
dan
keterserapan
sesuai Renstra
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Waktu
Pelaksanaan

Pelaksana

Sumber
dan
Jumlah
Dana

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi

tak dibatasi
waktu)

Periode
Januari-Juni,
dan Periode
Juli-Desember

Tim Jurnal AnNida FDK

APBU

Standar 5, 6, dan 7

Februari 2019

Dekan & Wadek

APBU

Standar 1 & Standar 6

Sasaran dalam
Renstra

No

Program

Indikator
Keberhasilan

Hasil yang
akan dicapai

Waktu
Pelaksanaan

Pelaksana

Sumber
dan
Jumlah
Dana

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi

Sumber
dan
Jumlah
Dana
8
APBUAsset

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi
9
Standar 6

maupun
Renop yang
ditetapkan.

2.
No

Program Kerja Bidang Administrasi Umum, Asset, PSDM, dan Keuangan
Sasaran dalam
Renstra

Program

Indikator
Keberhasilan

Hasil yang
akan dicapai

Waktu
Pelaksanaan
6
Kondisional
(Bergantung
ketersedia-an
barang habis
pakai/ATK di
tingkat
Fakultas/
Prodi)
Mulai Oktober
2018

1
1

2
Penyediaan
sarana prasarana
penunjang
kegiatan tri
dharma
perguruan tinggi.

3
Pemenuhan
Kebutuhan ATK
& Perlengkapan
Kantor

4
Terpenuhinya
alat-alat tulis,
kelengkapan
kantor, dll. secara
ideal sesuai ajuan

5
Terpenuhinya
ATK sebagai
penunjang
kelancaran
kinerja
Fakultas dan
Prodi.

2

Meningkatkan
pemahaman
civitas academika
terhadap profil
kelembagaan
Fakultas/Prodi.

Profile dan
Panduan
Akademik
Fakultas
Dakwah dan
Komunikasi.
Termasuk
papanisasi yang
memuat
identitas

Jelasnya acuan
dan referensi
kefakultasan,
tersosialisasinya
FDK di kalangan
masyarakat,
terdokumentasika
nnya berbagai
program dan
potret FDK.

Terwujudnya
dokumen
profile dan
panduan FDK
yang
komprehensip
sebagai acuan
serta pedoman
resmi pihak
terkait
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Pelaksana
7
Fakultas dan
Prodi

Fakultas dan
Prodi

APBU

Standar 1
Dokumen profile dan
panduan FDK, selama
ini berbentuk buku
saku yang dibuat
semenarik mungkin,
berisi tentang sejarah,
visi-misi, pengelola,
program-program, dan

No

3

Sasaran dalam
Renstra

Penyediaan
sarana prasana
pendukung
suasana
akademik di
Fakultas/Prodi

Indikator
Keberhasilan

Hasil yang
akan dicapai

kelembagaan,
visi, dan misi
Fakultas/Prodi.

Wujudnya film
profile FDK yang
terbaharukan.

berkenaan
dengan FDK,
sekaligus
sebagai bahan
sosialisasi
FDK kepada
khalayak

Operasional
Diskusi Dosen
FDK

Dosen menjadi
lebih percaya diri
akan kompetensi
yang dimiliki, lebih
dekat dan akrab
dengan yang lain.

Terwujudnya
para dosen
yang memiliki
kecakapan
kompetensi
(keilmuan,
keterampilan,
dan sosial),
serta sebagai
wadah
silaturrahmi

Program
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Waktu
Pelaksanaan

Setiap Bulan

Pelaksana

Fakultas dan
Prodi

Sumber
dan
Jumlah
Dana

APBU

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi
berbagai alas an logis
mengapa harus ke
FDK, dan lain-lain.
Buku ini akan
dibagikan untuk
semua keluarga besar
FDK dan kepada para
calon mahasiswa FDK.
Direncanakan
dokumen profile
berbentuk video profile
yang dapat dishare
melalui berbagai
media sosial,
meskipun selama ini
telah dibuat tetapi
hasilnya belum
maksimal.
Karena tidak ada
anggaran khusus
untuk program ini,
maka kami menunggu
keputusan dari pihak
yang berwenang,
apakah program ini
akan dilaksanakan
bersama dengan
fakultas lain dengan
model diskusi Dosen

No

4

Sasaran dalam
Renstra

Peningkatan
sarana prasarana
laboratorium
praktik bagi
mahasiswa.

Program

Peningkatan
Sarana
Prasarana
Perkuliahan dan
laboratorium
KPI (Proyektor,
Soundsystem,
Whiteboard,
Screen, Kursi
Kuliah,
Peralatan
Laborat,
Perabotan, dan
Alat Peraga
Tiap Kelas)

Indikator
Keberhasilan

Terpenuhinya
sarana dan
prasarana
penunjang
perkuliahan dan
wujudnya
laboratorium KPI
yang representatif
(yang kami
butuhkan tahun
ini adalah:
a. Pengadaan
kelas
pengganti di
gedung baru
dengan
segala
atribut
sesuai
standar;
b. Pengalihan
tempat
Laboratoriu

Hasil yang
akan dicapai
dan tukar-ilmu
dan
pengalaman
antar dosen di
lingkungan
FDK
1. Terpenuhin
ya sarana
dan
prasarana
penunjang
perkuliaha
n.
2. Terpenuhinya
laboratoriu
m yang
representatif guna
pengemba
ng-an skill
mahasiswa
dalam
mengasah
keahlianny
a.
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Waktu
Pelaksanaan

Agustus 2019

Pelaksana

Fakultas dan
Prodi

Sumber
dan
Jumlah
Dana

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi
per-rumpun? Atau
bagaimana.

APBU

Wacana perpindahan
kantor dan ruang FDK
meniscayakan pula
pembahasan tentang
perpindahan laborat
KPI, mohon disikapi
dengan bijak dan winwin solution.
Dan tentunya lab KPI
sampai saat ini masih
“kosong” belum
dianggap representatif.

No

5

6

Sasaran dalam
Renstra

Program

Fasilitasi kegiatan
penunjang tri
dharma
perguruan tinggi.

Biaya
Perjalanan
Dinas Pimpinan
Fakultas dan
Prodi

Pengembangan
SDM

Pengurusan
atau Akselerasi
Jafa Dosen
Tetap FDK serta
Serdosnya.

Indikator
Keberhasilan
m dan
berbagai
atribut/perlen
gkapan yang
diperlukan.
Terpenuhinya
fasilitasi anggaran
untuk biaya
perjalanan dinas
pimpinan Fakultas
dan Prodi serta
tenaga
kependidikan lain
di lingkungan
FDK sesuai
aturan yang
berlaku

Terpenuhinya
fasilitasi untuk
kepengurusan
Jafa dan
sertifikasi (diurus
oleh bagian
PSDM)

Hasil yang
akan dicapai

Waktu
Pelaksanaan

Terjaminnya
biaya
perjalanan
dinas yang
dilakukan oleh
pimpinan
Fakultas dan
Prodi

Kondisional

Terpenuhinya
jumlah dosen
yang memiliki
Jafa dan
bersertikasi
sesuai aturan
yang berlaku

September s/d
Oktober 2018
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Pelaksana

Fakultas dan
Prodi

Fakultas dan
Prodi

Sumber
dan
Jumlah
Dana

APBUUmum &
Asset

APBUPSDM

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi

Standar 1
Selama ini, Fakultas
maupun Prodi sering
mendapatkan
undangan untuk
berpartisipasi dalam
berbagai forum
(seminar, workshop,
lokakarya, dll.) tetapi
belum maksimal dapat
diikuti karena
keterbatasan
anggaran.
Stnadar 4
1. Sampai Februari
2018, seluruh
dosen tetap di Prodi
KPI telah
mengajuk-an
Jabfung di
lingkungan
Kopertais X Jawa

No

7

8

Sasaran dalam
Renstra

Peningkatan
sarana prasarana
layanan
mahasiswa.

Pendokumentasian dan
pengarsipan

Program

Penataan
Kantor
Pimpinan, TU,
Prodi, dan
Ruang Kelas
Perkuliahan
(Gedung Baru)
Dokumentasi
Terstruktur
Diktat, Buku
Ajar, RPS/

Indikator
Keberhasilan

Terpenuhinya
kelengkapan
kantor, serta
penatannya yang
sesuai standar
“kepantasan”
Tertatanya
dokumentasi
secara baik
Diktat, Buku Ajar,

Hasil yang
akan dicapai

Terwujudnya
kantor
Pimpinan, TU
dan Prodi
yang nyaman
dan enak
disawang
Tertatanya
dokumentasi
secara baik
Diktat, Buku
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Waktu
Pelaksanaan

September
2018

Januari dan
Agustus 2019

Pelaksana

Fakultas dan
Prodi

Fakultas dan
Prodi (Kepala
Tata Usaha)

Sumber
dan
Jumlah
Dana

APBUAsset

APBU (Pos
Administras
i Umum &
Aset)

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi
Tengah, namun
ada sebagian yang
mengusul-kan
peningkat-an
golongan & usulan
mendapatkan
Sertifikasi Dosen.
2. Mohon PSDM
melakukan
akselerasi/percepat
an guna
kepentingan
akreditasi Prodi dll.
3. Memacu dosen
untuk
mendapatkan
Sertifikasi Dosen.
Standar 6
Terpenuhinya
kelengkapan kantor,
serta penatannya yang
sesuai standar
“kepantasan”.
Standar 6

No

Sasaran dalam
Renstra
aktifitas tri dharma
perguruan tinggi.

9

Peningkatan
jumlah tenaga
kependidikan

10

Peningkatan
sarana prasana

Indikator
Keberhasilan

Hasil yang
akan dicapai

RPKPS,
Rapem, Bank
Soal, dll. yang
Telah disusun
oleh Para
Dosen
Penambahan
tenaga
administrasi.

Bank Soal, dll.
Yang Telah
disusun oleh para
Dosen

Ajar, Bank
Soal, dll. Yang
Telah disusun
oleh para
Dosen

Terbantunya
urusan yang
terkait dengan
keadministrasian

Pengadaan TV
yang dipasang
di ruang public
(ruang
pelayanan dan
aula FDK)

Tersosialisasikan
nya karya-karya
dan profile
FDK/KPI di ruangruang public
untuk
mensosialisasikan
FDK/KPI secara
lebih massif

Terbantunya
urusan yang
terkait dengan
keadministrasi
-an
Tersosialisasik
annya karyakarya dan
profile
FDK/KPI di
ruang-ruang
public untuk
mensosialisasi
kan FDK/KPI
secara lebih
massif

Program
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Waktu
Pelaksanaan

Pelaksana

Sumber
dan
Jumlah
Dana
Penggand
aan & Jilid
Dokumen

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi

April 2019

Fakultas

APBU

Standar 4

April 2019

Fakultas

APBU

Standar 6

3.

No

Program Kerja Bidang Kemahasiswaan, Hukum, Kerjasama, Pemasaran & Alumni

Sasaran dalam
Renstra

Program

Indikator
Keberhasilan

Hasil yang
akan dicapai
5
Bertambahnya
jumlah
mahasiswa
baru FDK
sesuai
harapan
(peningkatan
minimal 20%)
dan kenalnya
mahasiswa
baru dengan
stakeholders
FDK
Terwujudnya
kader
pendakwah
dan ahli
komunikasi
yang cakap
bicara di
depan umum,
cakap dalam
jurnalistik
dakwah
sebagai
implementasi

1
1

2
Peningkatan
kuantitas
mahasiswa.

3
Penerimaan
Mahasiswa Baru
(PMB) dan
Kegiatan Ta’aruf
dengan
Mahasiswa.

4
Bertambahnya
jumlah
mahasiswa FDK
minimal
meningkat 20%
dan mahsiswa
dapat mengenal
stakeholders FDK
serta nyaman
bersosialisasi di
FDK

2

Fasilitasi kegiatan
corner di
lingkungan
Fakultas/prodi.

Fasilitasi cornercorner di KPI
(Dakwah
Journalistic
Corner, Islamic
Broadcast
Corner, Public
Speaking
Corner, dan
corner
Perfilman)

Cakap dalam
menerbitkan
karya jurnalistik
dakwah, cakap
berbicara di
depan khalayak,
cakap melakukan
siaran radio dan
atau televisi,
cakap dalam
memproduksi film
documenter.
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Waktu
Pelaksanaan

Pelaksana

6
2 Januari s/d
31 Agustus
2019

7
Fakultas dan
Prodi

Sedang
berlangsung
dan April 2019
berlanjut.

Fakultas dan
Prodi

Sumber
dan
Jumlah
Dana
8
APBU-Biro
III

APBU

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi
9
Standar 3

Standar 3

No

3

Sasaran dalam
Renstra

Peningkatan
karya civitas
akademika dalam
bentuk produk
perfilman.

Program

Pembuatan Film
Dokumenter
Kultur
Keagamaan dan
Keragaman
Budaya
berbasis
reseach.

Indikator
Keberhasilan

Terwujudnya film
dokumenter
mengenai kultur
keagamaan dan
keragaman
budaya,
dihargainya
ragam budaya
yang ada,
digalakkannya
pendidikan
multikultural

Hasil yang
akan dicapai
dakwah bi alqalam, cakap
dalam dunia
penyiaran,
serta cakap
dalam dunia
penyiaran
melalui
perfilman
Terwujudnya
bentuk
komunikasi
dan penyiaran
visual, sebagai
salah satu
model dakwah
kekinian,
sekaligus
sebagai
wahana
sosialisasi
bahwa dakwah
merupakan
rangkaian
aktifitas yang
sangat luas
cakupannya,
tidak sekedar
pidato di
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Waktu
Pelaksanaan

Mei dan Juli
2019

Pelaksana

Fakultas dan
Prodi

Sumber
dan
Jumlah
Dana

APBU

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi

Standar 5

No

Sasaran dalam
Renstra

Program

Indikator
Keberhasilan

Hasil yang
akan dicapai

Waktu
Pelaksanaan

Pelaksana

Sumber
dan
Jumlah
Dana

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi

panggung.
Film
dokumenter ini
juga sebagai
upaya
melestarikan
keragaman
budaya dan
upaya
menghargai
keragaman
kultur
keagamaan.
4

Publikasi ilmiah

Koran Online
dan Penerbitan
Kartu Pers
Mahasiswa
bersamaan
dengan
Lounching
Koran online.

Terbitnya Koran
online,
terwujudnya kartu
pers mahasiswa,
terbentuknya tim
redaksi yang
mengelola Koran
online tersebut.

Kuatnya
kompetensi
dan kreatifitas
mahasiswa
serta
terwujudnya
Legalitas
aktifitas
kejurnalistikan
mahasiswa,
terdongkrakny
a eksistensi
Koran online
fakultas, serta
terdorongnya
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Mulai
November
2018

Fakultas dan
Prodi

APBU

Standar 5

No

Sasaran dalam
Renstra

Program

Indikator
Keberhasilan

5

Publikasi karya
ilmiah dosen
&sosialisasi
Fakultas/Prodi.

Penerbitan
Naskah Dakwah

Tercetak buku
kumpulan naskah
dakwah,
tersebarnya bukubuku tersebut ke
tangan
masyarakat luas,
tersosialisasikann
ya FDK.

6

Peningkatan
prestasi ornawa di
lingkungan
Fakultas/Prodi.

Fasilitasi
Kegiatan
Kemahasiswaan
(BEMF, Teater
Tuman, LPTQ
Nurul Qur’an,
LPM Fokus)

Kegiatan
Kemahasiswaan
(BEM, Teater
Tuman, LPTQ
Nurul Qur’an,
LPM Fokus)
berjalan dengan
lancar dan dapat
dipertanggungjaw

Hasil yang
akan dicapai
daya
semangat
mobilitas
ilmiah
mahasiswa
Tersebarnya
dakwah Islam
yang
rahmatan lil
alamin,
terdokumenta
sinya naskahnaskah
akademik
(khususnya
yang
bermuatan
dakwah),
tersosialisasin
ya FDK.
Terpenuhinya
Fasilitasi
Kegiatan
Kemahasiswa
an (BEM,
Teater Tuman,
LPTQ Nurul
Qur’an, LPM
Fokus) dalam
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Waktu
Pelaksanaan

Pelaksana

Oktober 2018
s/d Juli 2019

Fakultas dan
Prodi

Kondisional

Ornawa

Sumber
dan
Jumlah
Dana

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi

APBU

Standar 5

APBUBagian
Kemahasis
waan dan
Alumni

Standar 3

No

Sasaran dalam
Renstra

Program

Indikator
Keberhasilan
abkan sesuai
aturan yang
berlaku.

7

Pemberdayaan
lulusan/Alumni

Program
Pemberdayaan
Alumni (Temu
Alumni)

Tersebarnya
alumni-alumni
FDK di berbagai
dunia dakwah dan
komunikasi serta
wujudnya
keterikatan
emosional antara
alumni dengan
FDK, sehingga
sayap FDK dapat
semakin
berkembang.

8

Peningkatan
Jaringan
kerjasama
dengan lembaga
dalam dan luar
negeri.

Peningkatan
Kerjasama dan
Kemitraan

Terpenuhinya
target kerjasama
dan kemitraan
dengan berbagai
lembaga Dakwah
dan Komunikasi
serta dengan
berbagai sekolah,

Hasil yang
akan dicapai
melaksanakan
segala
kegiatan yang
telah
terprogramkan
.
Tercapainya
pemberdayaan
alumni di
berbagai
bidang dan
berbagai
lembaga
Dakwah dan
komunikasi,
serta
terkelolanya
hubungan
emosinal
antara alumni
dengan FDK
Terpenuhinya
target
kerjasama dan
kemitraan
dengan
berbagai
lembaga
Dakwah dan
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Waktu
Pelaksanaan

Pelaksana

Sumber
dan
Jumlah
Dana

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi

Kondisional

Ornawa

APBUBagian
Kemahasis
waan dan
Alumni

Standar 3

Kondisional

Fakultas dan
Prodi

APBU-Biro
III (Hukum
dan
Kerjasama)

Standar 7

No

9

Sasaran dalam
Renstra

Peningkatan
konsolidasi
pengelola dengan
pengguna
(mahasiswa,
alumni,
stakeholders)

Program

“Temu Jagong
Khusus” untuk
membahas
Evaluasi
bersama, serta
mendiskusikan
arah strategis
PKM.

Indikator
Keberhasilan

Hasil yang
akan dicapai

pesantren,
instansi terkait
dan warga binaan
yang lain (20
sekolah/Madrasa
h, 20 Pesantren,
5 Lembaga
Komunikasi dan
Penyiaran)
Terwujudnya
wadah
komunikasi
khusus dan
terstruktur antar
stake holders
FDK untuk
membicarakan
isu-isu strategis
terkait berbagai
hal terkait.
Semisal evaluasi
program FDK,
pengembangan
kompetensi
mahasiswa,
Program
Kreatifitas
Mahasiswa, dll.

Komunikasi
serta dengan
berbagai
sekolah,
pesantren,
instansi terkait
dan warga
binaan yang
lain.
Terwujudnya
wadah
komunikasi
khusus dan
terstruktur
antar stake
holders FDK
untuk
membicarakan
isu-isu
strategis
terkait
berbagai hal
terkait
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Waktu
Pelaksanaan

Akhir
Semester
(Januari dan
Agustus 2019)

Pelaksana

Fakultas dan
Prodi

Sumber
dan
Jumlah
Dana

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi

APBU

Standar 3

No

Sasaran dalam
Renstra

Program

10

Program
Pemagangan
Mahasiswa &
Transfer Credit

Magang
Mahasiswa di
beberapa
Lembaga
Komunikasi dan
Penyiaran

11

Sosialisasi &
Transfer Keilmuan
kepada
masyarakat.

KPI Road to
School and
Pesantren

Indikator
Keberhasilan

Hasil yang
akan dicapai

Terpenuhinya dan
bertambahnya
wahana/tempat
praktik
mahasiswa dalam
mengembangkan
soft-hardskill yang
telah diperoleh di
bangku
perkuliahan,
sekaligus sebagai
upaya tindaklanjut
kerjasama dan
kemitraan dengan
lembaga terkait.
Terjadi hubungan
timbal balik yang
saling
menguntungkan
antara FDK
dengan lembaga
terkait tentang
pengembangan
masing-masing.
Banyaknya
sekolah/madrasa
h dan pesantren
yang
mengundang atau

Terpenuhinya
wahana/tempa
t praktik
mahasiswa
dalam
mengembangk
an soft-hard
skill yang telah
diperoleh di
bangku
perkuliahan,
sekaligus
sebagai upaya
tindaklanjut
kerjasama dan
kemitraan
dengan
lembaga
terkait.

Kondisional

Fakultas dan
Prodi

Tersosialisasikannya
programprogram
akademik dan

Januari 2018

Fakultas dan
Prodi
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Waktu
Pelaksanaan

Pelaksana

Sumber
dan
Jumlah
Dana
APBU

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi
Standar 3 & 5

APBU

Standar 3

No

Sasaran dalam
Renstra

Program

12

Program
Pengabdian
mahasiswa

Memperkuat
Kegiatan Warga
Binaan (Para
Mu’allaf, Napi
dan yang lain)

13

Peningkatan
Jumlah
Mahasiswa
dengan sosialisasi
yang efektif.

Partisipasi
Kegiatan
University Expo

Indikator
Keberhasilan

Hasil yang
akan dicapai

diundang FDK
(atau bentuk
kegiatan lain)
untuk sosialisasi
program
akademik dan
kemahasiswaan
FDK.
Terarah dan
terstrukturnya
kegiatan warga
binaan (terkait
dengan
manajemen
pembinaan,
kurikulum,
fasilitas proses
pembinaan, dll)
Prodi KPI
tersosialisasikan
secara
menyeluruh
menyasar kepada
seluruh kalangan
khususnya
Siswa/siswi
SMA/MA/SMK
Kelas XII.

kemahasiswaa
n FDK di
lingkungan
sekolah/madra
sah dan
pesantren.

Waktu
Pelaksanaan

Pelaksana

Sumber
dan
Jumlah
Dana

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi

Kuat serta
terstrukturnya
kegiatan
warga binaan
(para mu’allaf,
napi dan yang
lain)

Menyesuaikan jadwal
kegiatan mitra
(Kemenag
Jepara)

Fakultas dan
Prodi

APBU
(Corner
Public
Speaking)

Standar 3

Masyarakat
mengetahui
secara
gamblang
pofile dan
gambaran
profil lulusan
Prodi KPI.
Meningkatnya
jumlah
pendaftaran

Bersifat
Insidentil &
Partisipasi
pada kegiatan
lembaga lain
yang
menyelenggarakan.

Fakultas dan
Prodi

APBU (Biro
3)

Standar 3
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No

14

Sasaran dalam
Renstra

Sosialisasi &
Empowering
kelembagaan
Fakultas/Prodi.

Program

Penguatan
Branding
Fakultas dan
Prodi minimal
dalam bentuk
Pemasangan
TV branding di
ruang
pelayanan dan
depan aula
FDK.

Indikator
Keberhasilan
Peningkatan
Jumlah
Mahasiswa KPI
Pada TA.
2018/2019.
Wujudnya bentukbentuk branding
FDK di berbagai
lembaga
komunikasi dan
penyiaran
(massa, cetak,
elektronik), serta
di tempat-tempat
strategis yang
lain, minimal
dalam bentuk
pemasangan TV
branding di ruang
pelayanan dan
depan aula FDK.

Hasil yang
akan dicapai

Waktu
Pelaksanaan

Pelaksana

Sumber
dan
Jumlah
Dana

Kesesuaian dengan
Standar/
Kriteria Borang
Akreditasi

APBU

Standar 1, dan
Standar 6

Mahasiswa
Prodi KPI.

Tersosialisasik
annya FDK di
kalangan
masyarakat
luas sebagai
upaya
peningkatan
jumlah
mahasiswa
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Setiap Bulan

Fakultas dan
Prodi

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Realisasi Program Kerja
1.
Pendidikan dan Pengajaran
a. Kurikulum
Kurikulum yang dijalankan di lingkungan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UNISNU Jepara telah merujuk pada Peraturan Presiden Republik
Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI) dan Peraturan Menteri Ristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Kemampuan yang dimiliki oleh lulusan
Prodi KPI meliputi sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan
keterampilan khusus dengan mengacu pada deskriptor KKNI level 6 (enam).
Pemaketan kurikulum yang existing hingga saat ini adalah 2 (dua) paket
kurikulum yaitu paket kurikulum tahun 2014 dan kurikulum tahun 2017.
Paket kurikulum yang terakhir tersebut merupakan hasil kajian dan
diskusi intensif antar sivitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UNISNU Jepara pada tanggal 22-23 Mei 2017 di Hotel d’Seasion Premiere.
Peninjauan kurikulum tersebut juga merujuk pada hasil kajian yang dilakukan
oleh Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (ASKOPIS).
Pada tahun 2019, dilakukan pengembangan kurikulum bekerjasama dengan
Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) yang difokuskan pada
pemenuhan luaran (outcome) berupa Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk seluruh mata kuliah
pada paket kurikulum tahun 2017.
b. Student Exchange
Pada bulan April 2018 pimpinan Unisnu Jepara dan Kantor Urusan
Internasional (KUI) menerima beberapa mahasiswa dari Thailand untuk
melakukan studi di UNISNU Jepara. Salah satu mahasiswa tersebut memilih
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan
Komunikasi atas nama Akeel Wangprayot.
Sepanjang Tahun Akademik 2018/2019 tidak terdapat program student
exchange yang diikuti oleh mahasiswa di lingkungan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UNISNU Jepara. Kantor Urusan International beberapa waktu
yang lalu, tepatnya awal Oktober 2019 telah memberikan maklumat terkait
program Student Mobility Transfer Credit 2020. Hingga saat ini, program
tersebut masih dalam tahap penjaringan dan pendaftaran calon peserta. Batas
akhir pendaftaran dijadwalkan Jum’at, 29 November 2019.
c. Penguatan Manajemen Pembelajaran
Dalam hal penguatan managemen pembelajaran, Fakultas Dakwah
dan Komunikasi khususnya Prodi KPI selalu berupaya menjalankan proses
pemenuhan unsur-unsur managemen seideal mungkin, meskipun upayaupaya tersebut belum mencapai derajat yang purna. Tentunya, penguatan
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managemen pembelajaran ini tidak akan terlepas dari kerjasama dengan
sistem dan aturan main yang telah ada di lembaga yang lain semisal Lembaga
Penjaminan Mutu (LPjM) dan Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP)
UNISNU Jepara.
1)

Perencanaan
Perencanaan pembelajaran selalu ditekankan supaya di-update
oleh stiap dosen bersama dengan mahasiswa serta pimpinan pada
setiap semester sesuai dengan dinamika dan perkembangan yang
terjadi. Strategi yang dilakukan adalah dengan terlebih dahulu melakukan
musyawarah terkait dengan data hasil evaluasi yang telah berjalan
selama satu semester, apakah evaluasi tersebut bersumber dari
mahasiswa, prodi, pimpinan bahkan dosen yang bersangkutan.
Hasil musyawarah terkait data hasil evaluasi tersebut dijadikan
sebagai acuan perencanaan pembelajaran yang selanjutnya akan
diterapkan pada proses akademik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Unisnu Jepara. Akan tetapi memang secara riil masih terdapat beberapa
kekurangan khususnya pengumpulan dokumen perencanaan
pembelajaran yang masih menghadapi kendala-kendala teknis, sehingga
dokumen belum terkumpul sesuai scedhule yang telah ditentukan oleh
Fakultas.
Dalam mengawali proses perkuliahan diawali dengan plotting
dosen pengampu oleh Ka. Prodi dan ditindaklanjuti dengan pengiriman
permohonan mengajar kepada seluruh dosen yang telah dianggap
sesuai dan layak sesuai bidang keahliannya untuk membimbing
mahasiswa dalam mata kuliah tertentu sesuai kurikulum tahun 2017.
Dalam permohonan tersebut diberitahukan segala hal terkait kalender
akademik dan kewajiban mengumpulkan RPS dan RPP. Hal ini
diorientasikan agar proses persiapan (perencanaan perkuliahan) dapat
terancang dengan baik. Namun, kami menyadari ternyata maklumat yang
kami sampaikan tersebut tidak sepenuhnya diindahkan oleh dosen
pengampu.

2)

Pengorganisasian
Pengorganisasian dalam rangka penguatan managemen
pembelajaran tentunya tidak terlepas dari peran dan tugas pokok serta
fungsi pimpinan fakultas, mulai Dekan, Wakil Dekan dan ketua Prodi,
meskipun tumpuan teknis ada di ranah Prodi. Dalam hal ini ketua Prodi
mengundang seluruh dosen untuk melakukan upgrading serta membagi
tugas-tugas tertentu sesuai dengan kewenangan dan kompetensi
masing-masing dosen, mulai dari pembagian dosen-dosen wali,
koordinator pengampu matakuliah tertentu yang serumpun,
penanggungjawab praktikum-praktikum, pengawasan prilaku dan etika
mahasiswa, pembinaan corner-corner bahkan sampai pada wilayah
penjagaan dan ketertiban fasilitas (sarana prasarana laboratorium) dan
media pembelajaran serta alat-alat praktikum dan perangkat-perangkat
yang berada di laboratorium. Semua telah diorganisasikan dengan baik

53

meskipun masih terdapat kekurangan terutama dalam “model”
kepemimpinan (leadership) yang terkadang berimplikasi terhadap
lemahnya tanggungjawab yang diamanahkan kepada para pihak.
Kemampuan mendayagunakan segala potensi yang ada di lingkungan
Fakultas (baik Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya lain)
menjadi keniscayaan agar organisasi setingkat Fakultas/Prodi dapat
terorganisir dengan baik.
3)

Pelaksanaan
Penguatan managemen pembelajaran selalu diupayakan
sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku di Unisnu Jepara. Kegiatan
pembelajaran juga selalu dimonitor oleh ketua Prodi baik secara
langsung melalui observasi di kelas, melalui siakad maupun melalui data
yang tercantum pada jurnal perkuliahan. Hal ini dilakukan agar ketika
terjadi kekosongan pembelajaran karena berbagai sebab, langsung
dapat diklarifikasi serta dicarikan solusi alternatifnya sehingga
pembelajaran menjadi lancar.
Pelaksanaan pembelajaran juga harus mengacu pada aturan
dan standart yang telah diberlakukan di Unisnu Jepara, baik dalam hal
jumlah pertemuan, bobot, media pembelajaran, muatan ke-aswaja-an
yang harus diintegrasikan dalam setiap mata kuliah sampai pada
penanaman nilai ke-NU-an dan Ke-Aswaja-an terhadap seluruh
mahasiswa. hal ini juga selalu dipantau pelaksanannya oleh ketua Prodi
sebagai salah satu upaya perwujudan visi dan misi Prodi, Fakultas dan
Universitas melalui pelaksanaan pembelajaran.

4)

Evaluasi
Evaluasi pembelajaran dilakukan sesuai dengan standartstandart yang telah tersedia dan termaktub dalam sistem evaluasi.
Evaluasi ini tentunya dilakukan oleh pimpinan dan mahasiswa sebagai
salah satu alat ukur keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Hasil dan
data evaluasi kemudian dibicarakan dalam rapat evaluasi bersama
pihak-pihak terkait guna kemajuan pelaksanaan pe,belajaran berikutnya.
Memang, Fakultas belum memiliki unsur lengkap terkait
evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Yang selama ini berjalan adalah
evaluasi sebagaimana yang telah tersedia dalam sistem. Itupun
terkadang belum banyak ditindaklanjuti oleh pimpinan. Setiap akhir sesi
perkuliahan, setiap mahasiswa diwajibkan melakukan evaluasi melalui
input kuisioner online dalam akun SiaMa yang dimiliki. Hasil kuisioner
yang telah diisi akan direview dan diolah oleh Lembaga Penjamin Mutu
(LPM) menjadi Laporan Evaluasi PBM tiap semester. Sejauh ini, bukti
laporan evaluasu yang dilakukan oleh LPM selalu dikirim ke pejabat
Fakultas/Prodi, namun belum pernah ada penelaahan lebih lanjut dan
tindak lanjut terhadap hasil temuan evaluasi PBM yang ada.
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d.

Penerimaan Mahasiswa Baru
Pada masa PMB tahun 2019/2020 dilakukan pembaharuan pola
dengan kepanitiaan terpusat di bagian biro kemahasiswaan dan alumni
sehingga laporan secara detail dapat dinarasikan di bagian terkait. Namun
prestasi perolehan Prodi KPI dalam periode PMB 2019/2020 cukup
menggembirakan dengan jumlah mahasiswa sebanyak 30 (tiga puluh)
mahasiswa baru. Laporan secara lengkap mengenai PMB akan diuraikan
secara lengkap pada Biro 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagai unit
yang bertanggungjawab menangani proses pelaksanaan reikrutmen
mahasiswa.
Adapun statistik hasil PMB tahun 2019 Prodi KPI Fakultas Dakwah
dan Komunikasi UNISNU Jepara adalah sebagai berikut :
Diterima
Daftar Ulang
No
Jumlah Pendaftar KPI
Seleksi
(Registrasi)
1
57
36
30

e.

Prestasi yang Telah Diraih
Prestasi yang diraih oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Unisnu
Jepara dapat dipetakan menjadi beberapa cluster, meliputi prestasi yang diraih
oleh Dosen baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, prestasi yang
diraih oleh tenaga administrasi, maupun prestasi yang diraih oleh mahasiswa.
Prestasi yang diraih oleh Dosen meliputi beberapa bidang, antara
diterimanya program beasiswa studi lanjut S3 atas nama Mahfudlah Fajrie,
S.Sos.I., M.S.I. di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga
Surabaya. Yang bersangkutan juga menjadi pengurus pusat Asosiasi
Komunikasi dan Penyiaran Islam (ASKOPIS).
Dalam bidang publikasi ilmiah, paper Muhammad Nashrul Haqqi,
S.Th.I., M. Hum., berhasil diterima serta dipresentasikan di Taiwan
bekerjasama dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Bidang presentasi, paper Abdul Wahab, S.Sos.I., M.S.I. (Moderasi
Pesantren Dalam Merespon Isu Kontemporer; Eksplorasi Terhadap Kajian
Tafsir Kontemporer Di Pesantren dan Pandangan Kiai Pesantren Terhadap
Pluralisme), mendapat kesempatan untuk dipresentasikan dalam kegiatan
Muktamar Santri yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Ri tahun
2019.
Capaian terbaru yang diperoleh oleh Khoirul Muslimin, M.I.Kom
adalah dikantonginya Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas produk
sebagai berikut :
No

Judul HKI

No. Pendaftaran
HKI

Nomor HKI

Status

1

Buku Jurnalistik Dasar,
Jurus Jitu Menulis
Berita, Feature Biografi,
Artikel Populer, dan
Editorial

EC00201971692
Tanggal 18
September 2019

154769

Pencipta

Buku Ajar Komunikasi
Politik

EC00201971695
Tanggal 18
September 2019

154964

Pencipta

2
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3

Buku Teknologi
Pendidikan, Penerapan
Pembelajaran yang
Sistematis

EC00201971686
Tanggal 18
September 2019

154856

Pemegang
Hak Cipta

Kemudian prestasi lain juga diraih oleh para mahasiswa, di
antaranya juara satu Stand Up Comedy Kabupaten Jepara atas nama Fahmi
Ilham Bazuri, juara dua Monolog Se-Jawa Tengah atas nama Muhammad
Misbahul Huda dan lain sebagainya.
Data-data prestasi di atas hanyalah sebagian yang dapat kami
deskripsikan dalam laporan ini, karena masih terdapat berbagai prestasi
akademik terkait penelitian maupun pengabdian masyarakat yang data
lengkapnya berada di dokumen LPPM Unisnu Jepara.
f.

Pembimbingan Akademik
Pembimbingan akademik adalah bentuk pelayanan yang diberikan
dosen wali kepada mahasiswa yang telah terdaftar secara administratif
dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), agar mahasiswa dapat
mengikuti kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik yang lain dengan baik.
Pembimbingan akademik dapat dilakukan secara online melalui
menu SIAKAD dan juga dapat dilakukan secara langsung melalui pertemuan
tatap muka dengan mahasiswa. Model yang sering dilakukan adalah
pembimbingan tatkala hendak mengambil mata kuliah pada awal semester
(Periode Input KRS).
Mahasiswa yang akan melaksanakan pembimbingan harus telah
terdaftar secara administratif (registrasi SPP Tetap Semester Berjalan) yang
dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Pembimbingan akademik
secara online dilakukan untuk persetujuan pemesanan mata kuliah dan validasi
Kartu Rencana Studi (KRS). Pembimbingan akademik secara langsung
dilakukan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi
mahasiswa selama mengikuti perkuliahan dan kegiatan lain yang berhubungan
dengan akademik.Pembimbingan akademik dapat dilakukan secara terjadwal
atau insidental dengan kesepakatan bersama antara dosen wali dan
mahasiswa.Pembimbingan akademik minimal dilakukan 4 kali dalam 1
semester.

g.

Kegiatan Peningkatan Akademik/Suasana Akademik
Kegiatan peningkatan akademik atau suasana akademik dilakukan
secara berkala dengan melibatkan unsur-unsur terkait. Bahkan setiap satu
minggu sekali Prodi selalu mngadakan pertemuan yang salah satu agendanya
adalah membahas tentang dinamika yang terjadi selama satu minggu terkait
suasana akademik dan upaya peningkatannya. Khusus sepanjang tahun 2019
ini diorientasikan dalam merencanakan dan melengkapi segala kebutuhan
pengisian Instrumen Akreditasi Prodi 4.0.
Masing-masing peserta rapat menyampaikan perkembangan dan
proses yang terjadi, baik terkait proses perkuliahan, kondisi mahasiswa,
sarana-prasana serta hal lain yang menjadi penopang utama seluruh proses
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akademik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Hal ini dilakukan agar apabila
terjadi kekurangan atau harus terpenuhi segala sesuatunya, maka segera
dapat dicarikan solusi alternatifnya serta dilakukan upaya tindak lanjut.
Tidak itu saja, terkait peningkatan suasana akademik, seluruh
dosen dihimbau agar melakukan proses akademik secara “menyenangkan dan
inovatif” agar muncul semangat yang segar dalam seluruh proses akademik
yang dilakukan. Akan tetapi memang masih terdapat banyak kendala terkait
hal ini, karena masing-masing unsur tentu memilikin model, kegemaran dan
kecenderungan sendiri di dalam melaksanakan seluruh proses akademiknya.
2.

Penelitian
Kegiatan penelitian di Fakultas Dakwah dan Komunikasi terpusat pada
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Adapun data penelitian
dosen tetap prodi KPI adalah sebagai berikut :
Tahun
No
Nama Dosen
Judul Penelitian
Penelitian
1 H. Noor Rohman
NIHIL
NIHIL
Fauzan, B.Ed.,
MA
2 Dr. Achmad
NIHIL
NIHIL
Slamet, M.S.I.
3 Abdul Wahab,
Tradisi Perjamuan Tahlilan (Studi
2018
M.S.I.
Living Hadits Tradisi Perjamuan Tahlil
“Kematian” di Desa Jinggotan
Jepara). Skema Penelitian Mandiri
Tren Sosio-Sufistik dalam Tafsir Jawa
2018
(Pemikiran dan Tren Tafsir Kiai Saleh
darat Semarang dalam Kitab Faidh
Rahman). Skema Penelitian Mandiri
Tafsir Kontemporer di Lingkungan
2018
Pesantren. Skema Penelitian Mandiri
Media Transmisi Studi Al-Qur’an
2019
Ulama Nusantara (Studi Terhadap
Kitab al-Mursyid al-Wajiz Karya Kiai
Saleh Darat). Skema Penelitian
Mandiri
Moderasi Pesantren dalam Merespon
2019
Isu Kontemporer (Eksplorasi
Terhadap Kajian Tafsir Kontemporer
di Pesantren dan Pandangan Kiai
Pesantren Terhadap Pluralisme).
Skema Penelitian Mandiri.
4 M. Nashrul Haqqi,
NIHIL
NIHIL
M.Hum
5 Mahfudlah Fajrie, “Tradisi Masyarakat Jawa dan Madura
2018
M.S.I.
Sebagai Bentuk Akulturasi Budaya
Pesisiran di Desa Buko Kabupaten
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No

6

7

3.

Nama Dosen

Khoirul Muslimin,
M.I.Kom.

Murniati, M.S.I.

Judul Penelitian
Demak”. Sebagai Ketua Peneliti Hibah
Penelitian DRPM Dikti Skema
Penelitian Dosen Pemula. Dengan
nilai hibah sebesar Rp. 17.500.000,(Tujuh belas juta lima ratus ribu
rupiah)
“Tradisi Masyarakat Jawa dan Madura
Sebagai Bentuk Akulturasi Budaya
Pesisiran di Desa Buko Kabupaten
Demak”. Sebagai Anggota Penelitian
Dosen Pemula.
Eksplorasi Kesenian janggrong Desa
Tanjung
Kecamatan
Pakisaji
Kabupaten Jepara dalam Menggali
Khazanah Budaya Islam
Eksplorasi Budaya di Desa Tanjung
Kecamatan
Pakisaji
Kabupaten
Jepara dalam Menggali Khazanah
Budaya Islam Nusantara
“Studi
Hermeneutika
Praktik
Menejemen Laba pada Koperasi
Simpan Pinjam A dan B.” Penelitian
DRPM DIKTI skema Penelitian Dosen
Pemula. Dengan nilai hibah Rp.
18.000.000,- (delapan belas juta
rupiah)

Tahun
Penelitian

2018

2018

2018

2018

Pengabdian kepada Masyarakat
Kegiatan pengabdian masyarakat di Fakultas Dakwah dan Komunikasi
terpusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Adapun
data pengabdian dosen tetap prodi KPI adalah sebagai berikut :
No

Nama Dosen

1

H. Noor Rohman
Fauzan, B.Ed.,
MA
Drs. Achmad
Slamet, M.S.I.
Abdul Wahab,
M.S.I.
M. Nashrul Haqqi,
M.Hum

2
3
4

Judul Pengabdian pada Masyarakat

Tahun
Pengabdian

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL
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No

Nama Dosen

Judul Pengabdian pada Masyarakat

5

Mahfudlah Fajrie,
M.S.I.

Upaya Penguatan Kelembagaan
Kelompok Pengajar Diniyah Al-Ikhlas
Desa Karanggondang
Sekolah Binaan; Sekolah Jurnalistik
bagi Siswa MA Nahdlatul Ulama
Tengguli Bangsri Jepara
PkM Toko Kelontong dan Mini Market
Rumahan Agar Memiliki Daya Saing
Menghadapi Mini Market Modern
Sekolah Jurnalistik
Training Of Trainers (TOT) Desa
Wisata
Sebagai Anggota dengan
biaya Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta
Rupiah)
Workshop Jurnalistik
Pelatihan Menulis Berita
Workshop Perfilman
Pelatihan Jurnalistik Dasar
Pelatihan Penerbitan Buku Ajar “Satu
Guru satu Buku” sebagai anggota
dengan biaya Rp7.000.000,00 (Tujuh
juta rupiah)
Sekolah Jurnalistik di MA NU Tengguli
Kecamatan
Bangsri
Kabupaten
Jepara
IbM
Penguatan
Kelembagaan
Kelompok Pengajar Madsarah Diniyah
Al-Ikhlas Desa Karanggondang
Pentingnya
pembelajaran
mendongeng pada anak usia dini di
TK Jubel Desa Mororejo. Skema
Pengabdian kompetensi dosen.

6

7

4.

Khoirul Muslimin,
M.I.Kom.

Murniati, M.S.I.

Tahun
Pengabdian
2018

2018

2018

2018
2019

2019
2019
2019
2018
2019

2018

2018

2018

Publikasi Dosen
Berikut adalah data publikasi ilmiah yang dilakukan oleh dosen tetap prodi
KPI selama kurun waktu 2018-2019, sebagai berikut :
No

Nama Dosen

1

H. Noor Rohman
Fauzan, B.Ed.,
MA
Dr. Achmad
Slamet, M.S.I.

2

Judul Artikel/Karya Ilmiah

Tahun

NIHIL

NIHIL

Strategi Dakwah Nahdlatul Ulama
dan Muhammadiyah di Kabupaten

2018
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No

3
4

5

6

7

Nama Dosen

Abdul Wahab,
M.S.I.
M. Nashrul Haqqi,
M.Hum
Mahfudlah Fajrie,
M.S.I.

Khoirul Muslimin,
M.I.Kom.

Murniati, M.S.I.

Judul Artikel/Karya Ilmiah
Jepara dalam Perspektif
Pemanfaatan Media Massa
NIHIL
Model Komunikasi Multikultural
Masyarakat Jawa Pesisiran dengan
Madura di Desa Buko
Model Komunikasi Multikultural
Masyarakat Jawa Pesisiran di Desa
Buko
Tradisi Masyarakat Jawa dan Madura
Sebagai Bentuk Akulturasi Budaya
Pesisiran di Desa Buko Kabupaten
Demak
Pengaruh Penggunaan Facebook
Terhadap Perilaku Cyberbullying di
Kalngan Remaja
Tradisi Masyarakat Jawa dan Madura
Sebagai Bentuk Akulturasi Budaya
Pesisiran di Desa Buko Kabupaten
Demak
Program Pelatihan Jurnalistik
Sekolah di MA NU Tengguli
Kecamatan Bangsri Kabupaten
Jepara
Studi Analisis Pola Komunikasi
Interpersonal dalam Film Surga Yang
Tak Dirindukan Karya Kunts Agus
Tahun 2015
Efektifitas Pesan Dakwah Terhadap
Peningkatan Behaviorisme Anak
Osak-asik (Sandiworo) Sebagai
Perpaduan Empat Sendratari di Era
Modern
Program Pelatihan Jurnalistik
Sekolah di MA NU Tengguli
Kecamatan Bangsri Kabupaten
Jepara
Hermeneutics of Earning
Management; Between Pressure and
Opportunity

Tahun

NIHIL
2018

2018

2018

2019

2019

2019

2018

2018
2018

2019

2019

Dalam menopang publikasi ilmiah yang dilakukan oleh dosen, Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara memiliki Jurnal yang bernama Jurnal
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Komunikasi Islam An-Nida. Adapun daftar terbitan berkala yang telah diproduksi
oleh jurnal An-Nida adalah sebagai berikut :
a. Volume 11, Nomor 1, Januari-Juni 2018
No
Penulis
Instansi
Judul Artikel
1.
Nurul Khotimah
UIN Walisongo
Faktor Pembeda dalam
Semarang
Komunikasi Lintas Budaya
Antara Wisatawan Kandri
Gunung Pati Kota Semarang
2.
Eka Wigianti
UIN Walisongo
Kegagalan dalam Berdakawah
Semarang
(Kajian Teoritis dalam Buku
Penyebab Gagalnya Dakwah
Karya Dr. Sayyid M. Nuh)
3.
Khoirul Muslimin, Unisnu Jepara, Komunikasi Interperosnal Antara
Khoirul Umam
Kiai dan Santri dalam
Menanamkan Nilai-nilai Akhlakul
Karimah di Pondok Pesantren alMustaqim Bugel
4.
Mahfudlah Fajrie, Unisnu Jepara
Pengaruh Penggunaan
Noor Syaidah
Facebook Terhadap Perilaku
Cyberbullying di Kalangan
Remaja Desa Mantingan
Kecamatan Tahunan Kebupaten
Jepara
5.
Alli Masduki
Unisnu Jepara
Strategi Komunikasi
Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Implementasi Program
PKKP Dinas Pemuda,
Olaharaga, dan Pariwisata Jawa
Tengah Tahun 2018 di Desa
Tambakselo, Grobogan)
6.
Ahmad Wasi’,
Unisnu Jepara
Peran Gerakan Mahasiswa Islam
Muna Erawati
Indonesia (PMII) Kota Salatiga
dalam Menyebarkan Nilai-nilai
Islam Nusantara
7.
Kheyene
Universitas
E-Partisipasi Virtual dalam
Molekandella
Mulawarman
Selamatkan Lingkungan di Era
Boer
Samarinda
Digital
Kalimantan
Timur
b.

Volume11, Nomor 2, Juli-Desember 2019
No
Penulis
Instansi
1.
Teddy Dyatmika
IAIN
dan Dikhorir Afnan Pekalongan
dan
Universitas
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Judul Artikel
Pengaruh Intensitas, Tampilan
dan Isi Pesan Poster Kampanye
Sosial Terhadap Perilaku
Berkendara Mahasisw

No

2.

Riki Arswendi,
Dewi Sad Tanti
dan Andi Herlina

Instansi
Muhammadiy
ah Cirebon
Universitas
Mercu
Buana
Jakarta

3.

Muhmammad Didi
Ahmadi

4.

Suhariyanto,
Riza Fibriani,

5

Agus Riyadi

UIN
Walisongo
Semarang

6.

Khoirul Muslimin,
Ahmad Slamet
Misbahul Huda
Murniati
Zaenal Arifin

Unisnu

7.

5.

Penulis

Universitas
Mercu
Buana
Jakarta
UNISS
Kendal

Unisnu

Judul Artikel

AktivitasBauranPromosi Unit
Usaha Syariah PT Bank
PermataTbk
(StudiDeskriptifKualitatifEksekusi
co-Branding dan Sponsorship
Permata Bank Syariahdengan
PERSIB 2017-2018)
Pengelolaan Sosial Media
Instagram sebagai Media
Personal Branding
Peran Komunikasi antarbudaya
Melalui Sejarah Majapahit
dalam Menjaga Keberagaman
Empat Agama di Pelosok Kendal
Kajian teoritis Kepustakaan
Konsep Rasionalisme Rene
Descartes dan Relevasinya
dalam Pengembangan Ilmu
Dakwah
Dakwah Melalui Seni dalam
Novel Dzikir Hati Sang Rocker
Karya Afrizal Luthfi Lisdianta
Pesan Komunikasi Nonverbal
dalam Sebuah Pementasan
Teater (Study Analisis Semiotika
pada Kelompok Teater SMA LBN
Senena Jepara)

c. Kegiatan Penunjang Skill Pengelola Jurnal An-Nida
Keikutsertaan Tim Pengelola Jurnal An-Nida dalam Workshop OJS
(Open Juornal System) PTKIS pada hari Rabu s.d Kamis, tanggal 10 s.d. 11
Oktober 2018 di Hotel Star Semarang.
Inovasi
Kegiatan pembelajaran yang berbasis inovasi program Studi Komunikadi
dan Penyiaran Islam di antaranya:
a. Kunjungan Edukasi Ke Bawaslu Jepara
Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Unisnu Jepara gelar kuliah berbasis
kunjungan edukasi ke kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Jepara, pada hari Kamis, (16/5/2019).
Menurut Khoirul Muslimin selaku dosen pengampu mata kuliah
Komunikasi Politik mengatakan bahwa tujuan pembelajaran ini yaitu
mengenalkan secara langsung penyelenggara pemilu dari mulai KPU, Bawaslu
dan DKPP, sehingga tidak terkesan teoritik semata. "Setidaknya mahasiswa
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mengetahui tata kelola penyelenggaraan Pemilu. Berhubung di semester ganjil
kemarin mahasiswa sudah melakukan kunjungan edukasi penyelenggara
Pemilu ke KPU Kabupaten, pada semester genap ini kunjungan edukasi
dijadwalkan ke Bawaslu Kabupaten," pungkasnya.
Dia juga menambahkan kunjungan edukasi ini juga untuk menciptakan
pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton ceramah di kelas. Paling
tidak mahasiswa dapat mengenal lebih dekat dengan Komisioner Bawaslu.
Sementara itu, Abdul Khalim selaku komisioner bagian logistik dalam
sambutannya mengatakan sangat senang atas kedatangan mahasiswa untuk
melakukan kuliah outdoor dalam bentuk kunjungan edukasi di Kantor Bawaslu
Jepara.
Dengan demikian mahasiswa akan memahami peran dan fungsi tata
kelola penyelenggaraan pengawasan Pemilu yang dilakukan Bawaslu.
"Mestinya ini tugas kami untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat
salah satu komponen mahasiswa atas peran dan fungsi Bawaslu. Untuk
menciptakan ketertiban Pemilu menjadi tugas bersama," tandas Khalim
Kunjariyanto selaku Komisioner Bawaslu yang juga alumni Unisnu
menyampaikan terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat semua, dan
berharap tentu kuliah yang digagas pak Khoirul Muslimin ini benar-benar
memberi manfaat. "Saya mewakili Pak Ketua akan memberikan materi terkait
permintaan dari kampus yaitu Tata Kelola dan Peran Fungsi Penyelenggara
Pemilu oleh Bawaslu Jepara. Dia menyampaikan bahwa peran dan fungsi
Bawaslu mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dari mulai saat kampanye
sampai pada pelaksanaan Pemilu. Kata Abid salah satu mahasiswa
mengatakan kuliah Komunikasi Politik dengan formula kunjungan edukasi ke
kantor penyelenggara Pemilu sangat menyenangkan, dan aplikatif. "Saya yang
awalnya tidaj tahu kantor Bawaslu Jepara, kini ketika ada kuliah outdoor saya
tahu, dan yang menarik lagi langsung ketemu dengan para Komisioner
Bawaslu. Harapan saya semoga model pembelajaran ini terus ada," ungkap
Abid.
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b. Kunjungan Edukasi Ke KPU Jepara
Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas
Dakwah dan Komunikasi Unisnu Jepara, mengikuti kuliah tata kelola
penyelengaraan KPU dengan model pembelajaran melakukan kunjungan ke
kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara, pada hari Selasa, (26/4/2019).
Khoirul
Muslimin
selaku
dosen
pengampu
mata
mata
kuliah Komunikasi Politik mengatakan bahwa tujuan diadakan kuliah dalam
bentuk kunjungan ke kantor KPU adalah untuk mahasiswa dapat mengetahui
secara langsung bagaimana tata kelola penyelenggaraan pemilihan umum
yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara,
bagaimana tata kelola kerja tim KPU, dan bagaimana cara untuk menjadi
anggota KPU. Sehingga mahasiswa dapat memahami dan mengerti tentang
penyelenggara KPU dari tingkat desa sampai pusat.
"Selain itu, kunjungan ini sebagai alternatif proses pembelajaran yang
menyenangkan dan aplikatif, sehingga mahasiswa tidak hanya selalu belajar
di dalam kampus yang mengaju pada teksbook saja, akan tetapi juga dapat
melihat secara secara langsung tempat dan proses penyelenggaran pemilu,"
tandas Muslimin.
Hadir memberikan materi kuliah oleh Komisoner KPU Jepara Subchan
Zuhri Divisi Sosialisasi, Pengembangan SDM, Data dan Informasi dan
Muntoko Divisi Badan Penyelenggara, Pemantauan dan Penghitungan Suara,
dalam penyampaikan kuliahnya KPU bagian dari aktor politik yang memiliki
kewenangan menyelenggaran pemilihan umum sebagaimana diatur dalam
undang-undang.
"Dalam melaksanakan penyelenggaran pemilihahan umum ada
tahapan yang harus dilalui yaitu dari perencanaan program dan anggaran serta
penyusunan peraturan pelaksanaan pemilu, pemutakhiran data pemilih dan
penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu,
penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah
pemilihan, pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD,
DPRD, masa kampanye,, masa tenang, pemungutan dan hasil suara,
penetapan hasil pemilu dan pengucapan sumpah janji presiden dan wakil
presiden, anggota DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota," ujar
Subhan.
Sementara itu, menurut Muntoko ada 5 kelompok bentuk pemilih yaitu
pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional, pemilih skeptis dan pemilih
transaksional. "Dari kelima bentuk pemilih tersebut pemilih transaksional
merupakan bentuk pemilih yang paling tidak baik karena pemilih tersebut
memilih berdasarkan transaksi yang diterimanya," kata Muntoko.
Fatimah salah satu mahasiswa mengungkapkan dengan adanya kuliah
dengan konsep company visit di kantor KPU, para mahasiswa mampu
mendapatkan ilmu dan pengalaman langsung tentang tata kelola pemilu dan
demokrasi yang disampaikan langsung oleh komisioner KPU.
"Selain itu mahasiswa juga dapat mengetahui sejarah pemilihan umum
dari masa kemasa dan mensimulasikan tata palaksanaan pemungutan suara,"
ungkapnya
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Dalam pelaksanaan kuliah ini mahasiswa memiliki kesempatan foto
bersama dengan para komesioner KPU. "Semoga saya bisa menjadi anggota
KPU ditahun yang akan datang," tutur Fatimah.

c. Penyusunan Buku Ajar
Buku ajar yang dimaksud adalah buku yang digunakan untuk kegiatan
belajar mata kuliah yang disusun dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah
tersebut sesuai dengan bidang ilmunya, serta diterbitkan secara resmi atau
ber-ISBN. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Komunikasi dan
Penyiaran Islam saah satu dosen dengan nama Khoirul Muslimin mampu
menyusun Buku Jurnalisti Dasar, Memulis Berita, Faeture, dan Editoril, dengan
ISBN 978-623-91115-2-6 yang diterbitkan oleh Unisnu Press Jepara dan Buku
Ajar Komunikasi Politik, dengan ISBN 978-623-911115-4-0 yang diterbitkan
oleh Unisnu Press Jepara.
No
1
2

Buku
Buku Jurnalistik Dasar, Menulis
Berita, Faeture, dan Editoril
Buku Ajar Komunikasi Politik

ISBN
978-623-91115-2-6
978-623-911115-4-0

d. HKI
Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat “HKI” adalah hak yang timbul
atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses
yang berguna untuk manusia. Secara umum dapat dikatakan bahwa obyek
yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena
kemampuan intelektual manusia. Adapun Buku HKI sebagai berikut:
No
1
2

Buku
Buku Jurnalisti Dasar, Memulis Berita,
Faeture, dan Editoril
Buku Ajar Komunikasi Politik
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HKI
000154769
000154964

3

Teknologi Pendidikan, Penerapan
Pembelajaran yang Sistematis

000154856

6.

Penjaminan Mutu
Kegiatan penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
lingkungan UNISNU Jepara dilaksanakan oleh lembaga/unit sebagai berikut :
a. Lembaga Penjamin Mutu (LPM) Tingkat Universitas;
Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh LPM adalah berupa Audit Mutu
Internal (AMI) yang menyasar pada seluruh program studi di lingkungan
UNISNU Jepara, termasuk Prodi KPI. Pada TA. 2018/2019, konsentrasi input
AMI difokuskan pada pelaporan TA. 2017/2018 yang dinahkodai langsung oleh
Ka. Prodi. Sampai laporan ini dibuat, kegiatan AMI ini dalam proses
penginputan dan akan dilakukan audit.
b. Unit Penjamin Mutu (UPM) Tingkat Fakultas;
Sampai pada pelaporan ini disampaikan kegiatan yang dilaksanakan
UPM terbilang nihil.
c. Gugus Kendali Mutu (GKM) Tingkat Program Studi.
Sampai pada pelaporan ini disampaikan kegiatan yang dilaksanakan
GKM terbilang nihil.
7.
Kemahasiswaan dan Alumni
a. Data Mahasiswa & Lulusan
Data terakhir jumlah mahasiswa dan Lulusan Prodi KPI dalam 10
(sepuluh) tahun terakhir diolah dari sitem informasi akademik per tanggal 23
Oktober 2019 adalah sebagai berikut :
Jumlah
Jumlah
Aktif
Non Aktif
Jumlah
Lulusan
No Angkatan Mahasiswa
Total
Baru
L
P
Jml
L
P Jml
L
P
Jml
30
16
30
0
0
30
1
2019
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
b.

27
25
19
23
28
27
44
28
32

12
11
10
9
11
3
2
1

13
13
8
12
8

25
24
18
21
19
3
2
1
0

2
8
5
11
9
13

1
2
4
3
3

0
0
0
2
9
7
15
12
16

11
10
5
5

6
17
10
11

0
0
0
0
0
17
27
15
16

Data Organisasi Kemahasiswaan
Sampai pada saat ini, lembaga kemahasiswaan yang bernaung di bawah
binaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah sebagai berikut :
1) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) Dakwah dan Komunikasi;
2) Teater Tukul Manfaat (TUMAN);
3) Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) FOKUS;
4) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) “Nurul Qur’an”.
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27
25
19
23
28
27
44
28
32

Fokus kajian masing-masing lembaga kemahasiswaan tersebut adalah
sebagai berikut :
No

c.

Nama Organisasi

1

BEM FDK

2

Teater
“TUMAN”
(Tukul Manfaat)

3

LPTQ “Nurul Qur’an”

4

Lembaga
Pers
Mahasiswa “FOKUS”

5

Corner-corner study
(jurnalistik,
broadcasting, public
speaking
dan
perfilman)

6

Organisasi
ekstra
kampus Pergerakan
Mahasiswa
Islam
Indonesia (PMII)

Bidang Kegiatan
Badan ini merupakan fasilitator kegiatankegiatan Tri Dharma yang dilakukan oleh
mahasiswa FDK dan bertanggung jawab atas
seluruh aktifitas akademik dan kegiatan
kemahasiswaan yang ada di FDK.
Organisasi ini merupakan wadah kreatifitas
mahasiswa di bidang seni dan budaya dakwah.
Hal ini sebagai upaya untuk mendakwahkan
Islam melalui seni dan budaya.
Lembaga ini merupakan wadah kreatifitas
mahasiswa dalam bidang pengembangan tilawat
al-Qur’an serta kajian al_qur’an secara luas, baik
menyangkut tafsirn al-Qur’an, kaligrafi al-Qur’an
cerdas cermat al-Qur’an dan yang lain.
Lembaga ini merupakan wahana kreatifitas
mahasiswa dalam bidang jurnalistik dan dunia
tulis menulis sebagai upaya pengembangan
dakwah melauli tulisan (bil-qalam/al-kitabah)
Corner-corner study ini merupakan wadah
pengembangan skill mahasiswa dalam upaya
peningkatan kualifikasi terkait kompetensi
keprodian yaitu dalam bidang jurnalistik,
broadcasting (penyiaran), public speaking
(kecakapan berbicara di muka umum) dan
perfilman.
Organisasi
ini
merupakan
satu-satunya
organisasi ekstra kampus yang telah “diridhai”
oleh Yaptinu sebagai organisasi resmi
mahasiswa Unisnu Jepara. Bergerak dalam
ranah-ranah strategis kemahasiswaan, baik
terkait dengan wacana-wacana akademik dan
juga sosial kemasyarakatan.

Laporan Kegiatan Kemahasiswaan
Rincian kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi adalah sebagai berikut :
1)
Kegiatan BEM Fakultas Dakwah
Adapun daftar kegiatan kemahasiswaan yang telah dilaksanakan
oleh Badan Eksekutif Mahasiwa Fakultas Dakwah dan Komunikasi (BEM
FDK) selama TA. 2018/2019 adalah sebagai berikut :
a) Pelantikan Pengurus BEMFDK 2018/2019
Kegiatan pelantikan ini dilakukan serentak dan bersamaan
dengan organisasi kemahasiswaan lain, diantaranya adalah Dewan
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Perwakilan Mahasiswa (DPM), BEM Universitas, dan BEM Fakultas
lain. Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2018,
berjalan lancar dan tidak ada kendala.

b)

Pelatihan Jurnalistik Siswa
Pelaksanaan program ini merupakan tak terpisahkan dari
implementasi kegiatan corner jurnalistik. Kegiatan ini dilaksanakan di
MA. Hasyim Asy’ari Bnagsri pada tanggal 17-18 Januari 2019 dan
diikuti oleh 91 siswa. Pemateri yang berkesempatan memberikan
pengarahan adalah berasal dari unsur mahasiswa (Titin Amelia),
Alumni (M. Lukman Ikhsanuddin) dan Dosen (Khoirul Muslimin,
M.I.Kom.)

Selain mengadakan pelatihan jurnalistik di sekolah
(MA/SMA/SMK), corner jurnalistik bekerjasama dengan LPM Fokus
berupaya menghidupkan kembali koran tempel dengan rubrik
seputar UNISNU yang terbit setiap bulan. Melalui program kemitraan
inilah, LPM FOKUS dipercaya sebagai salah satu lembaga pers
pengawal kebijakan kampus bersama DPM dan BEM Periode
2018/2019.
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c)

Pelantikan Bersama Unit Kegiatan Kampus (UKK)
UKK yang berada di bawah naungan BEM Fakultas Dakwah
dan Komunikasi terdiri dari Teater Tukul Manfaat (TUMAN), LPM
FOKUS, dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ)
Nurul Qur’an. Seluruh UKK ini dilantik secara bersamaan pada
Sabtu, 22 Desember 2018 di ruang seminar Pascasarjana.
Momentum pelantikan UKK ini juga digunakan sebagai ajang
sosialisasi kegiatan corner, peresmian seragam KPI (dimasukkan
dalam peraturan AD/ART BEMFDK) dan Launching logo corner
(khususnya corner jurnalistik, public speaking, dan broadcasting).
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d)

Temu Jagong dan Peringatan Isro’ Mi’roj.
Kegiatan ini dilaksanakan Jum’at, 23 Maret 2019. Temu
jagong ini dirangkai dengan peringatan Isro’ Mi’roj dan Harlah NU ke96 di lantai 2 Ruang FDK E201. Kegiatan ini diikuti oleh Dosen,
Mahasiswa, dan Alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU
Jepara.

e)

Workshop Perfilman
Corner perfilman beberapa kali mengadakan pertemuan
rutin untuk meningkatkan kemampuan/skill mahasiswa dalam
bidang videografi. Diantaranya adalah diskusi mengenai film maker,
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sinematografi dan script writing. Selain materi, peserta juga diberikan
tugas membuat video agar dapat mengaplikasikan teori yang
disampaikan. Pada pertemuan berikutnya video yang dibuat oleh
mahasiswa dipresentasikan dan dilakukan evaluasi secara bersamasama.

f)

Festival Komunikasi (FESKOM)
Festival ini diinisiasi dan dilaksanakan secara bersamasama antara BEM Fakultas dan LPTQ Nurul Qur’an. Kegiatan ini
terdiri dari lomba da’i dan tilawah tingkat pondok pesantren dan
SMA/sederajat se-Kabupaten Jepara. Pelaksanaan kegiatan
dilaksanakan pada Senin, 22 Juli 2019. Untuk memeriahkan
kegiatan ini, mahasiswa dan organisasi di lingkungan FDK membuka
pameran dalam stand yang telah disediakan. Stand tersebut
diantaranya memamerkan produk karya mahasiswa KPI, DKV, serta
perfome Rebana Jamuro Arrobbaniyyin, BandTa, Folksy Creative,
dan Fact in Fake.
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g)

2)

Partisipasi dalam Forum Komunikasi Nasional (FORKOMNAS KPI)
Keterlibatan Organisasi Mahasiswa dalam organisasi
FORKOMNAS KPI juga tak luput dilakukan oleh mahasiswa KPI
UNISNU Jepara. Bahkan, sebagian mahasiswa ada yang didaulat
menjadi pengurus dalam Forkomnas KPI Tersebut, yaitu Fahmi
Ilham Bazuri (Kordinator Bidang Jurnalistik) dan M. Ghola Mushofi
(Koordinator Bidang Humas) Forkomnas Wilayah III.

Kegiatan Teater Tuman
Adapun daftar kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Teater
Tuman sebagai realisasi program kerja TA. 2018/2019 adalah sebagai
berikut :
a) Masa Penerimaan Warga Baru (Mapenwaru) dan Workshop KeTeater-an
Kegiatan ini dilaksanakan mulai 28 September hingga 1
Oktober 2018 betempat di Kampus UNISNU Jepara dan Pantai
Semat. Kegiatan ini merupakan perekrutan anggota baru sekaligus
memberikan bekal yang komprehensif terkait tentang materi teater.
Melalui kegiatan ini, diharapkan eksistensi dan estafet keberadaan
teater di lingkungan Fakultas dakwah dan Komunikasi senantiasa
terjaga mampu menyajikan karya-karya monumental demi
kebesaran Fakultas.
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3)

b)

Refleksi Budaya Kartini
Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 4 Mei 2019 bertempat
di lantai 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis.Refleksi ini diisi dengan
kegiatan pementasan rukun warga (anggota Tuman) dengan tajuk
“Badai Sepanjang Malam” dan “Nurani”. Juga terdapat pentas
apresiasi yang dilakukan oleh Teater Sekar dengan monolog Toa,
dan pembacaan puisi dari Teater Eling PMII Kabupaten Jepara.

c)

Harlah Teater Tuman ke-23 dan Reorganisasi
Kegiatan harlah ini dilaksanakan Sabtu s/d Ahad, 20-21
Juli 2019, sedangkan reorganisasi dilaksanakan Ahad, 28 Juli 2019.
Acara harlah dilaksanakan melalui gelar do’a bersama, tahlil, dan
pemotongan tumpeng, dilanjutkan dengan pentas tadarus sastra dan
diskusi tentang ke-Tuman-an.

Kegiatan LPM Fokus
Daftar kegiatan yang telah terlaksana oleh LPM Fokus masa
khidmah 2018/2019 adalah sebagai berikut :
a) Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar (PJTD)
Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 26-28 Oktober 2018
bertempat di Ruang Kelas Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UNISNU Jepara. PJTD mengambil tema “Cerdas Bermedia di Era
Milenial”, diikuti oleh 20 peserta mahasiswa Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UNISNU Jepara.
b) Pelatihan Jurnalistik Tingkat Lanjut (PJTL)
Dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2019 dengan
menghadirkan pemateri dari Jawa Pos Radar Kudus. Tema kegiatan
ini adalah “Kode Etik Jurnalistik” yang menitikberatkan pada skill
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c)

4)

menulis, memahami etika bermedia, dan bagaimana cara editing
berita. Output kegiatan PJTL adalah masing-masing peserta dibekali
Kartu Pers yang dapat digunakan dalam rangka mempermudah
melakukan aktifitas peliputan berita di lapangan.
Pembuatan Terbitan Majalah
Pelaksanaan penerbitan majalah dilaksanakan Bulan April
2019, hal ini dikarenakan pada bulan tersebut terdapat banyak
event-event tingkat daerah/kabupaten yang beranekaragam sebagai
penopang berita dalam majalah. Pembuatan majalah ini bertema
“Pendidikan dan Kebudayaan Sumber Kekuatan Bangsa” dan
dikelola selama 1 (satu) bulan full oleh Badan Pengurus Harian
(BPH) LPM FOKUS serta melibatkan 20 anggota/peserta. Tujuan
dari pembuatan majalah ini sebagai ajang mengukur minat dan bakat
anggota dalam meliput sebuah berita, membuat sebuah artikel dan
juga menulis karya sastra seperti cerpen, puisi, dan karya sastra lain
nya.

Kegiatan LPTQ Nurul Qur’an
Penanggung
No
Kegiatan
Jawab
1 Pelantikan dan
BPH
Workshop LPTQ
Tahun 2018

2

Qur’anic Camp

3

Festival
BPH & Panitia
Komunikasi dan
Bersama BEM
Lomba-lomba
Fakultas
(Kolaborasi dengan
BEM Fakultas
Dakwah dan
Komunikasi)

BPH
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Keterangan
Terlaksana Jum’at s/d
Ahad, 7-9 Desember 2018
Bertempat di Gedung
Fakultas Dakwah dan
Komunikasi, Tema :
Hubbul Qur’an di tengah
arus Milenial. Dikuti oleh
60 peserta.
Terlaksana Sabtu s/d
Ahad, 19-20 Januari 2019
bertempat di Ponpes
Yayasan Jabal Nur
Bandengan Jepara. Tema
: Ta’aruf dengan
kalamullah. Diikuti oleh 50
peserta.
Terlaksana tanggal 21-22
Juli 2019 bertempat di
halaman kampus, masjid,
dan ruang kelas FDK.
Diikuti kurang lebh 300
peserta.

8.

Kerjasama
Sampai pada saat ini, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara
telah berhasil menjalin kerjasama dengan instansi atau stakeholders lain dalam
rangka upaya pengembangan kemitraan demi peningkatan internal dan eksternal
fakultas, adapun daftar lembaga mitra yang telah terjalin adalah sebagai berikut :
a)
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
b)
Jawa Pos Radar Kudus;
c)
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara;
d)
Aswaja TV;
e)
Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak “Sunu Ngesti Tomo” Jepara;
f)
TVKu UDINUS Semarang;
g)
Jogja TV;
h)
Tribun Jogja;
i)
Suara Merdeka Wilayah Muria;
j)
Sekolah/Madrasah setingkat SMA/MA/SMK dan Pesantren di Jepara;
k)
LTN NU Jepara;
l)
Asosiasi Komunikasi dan Penyiaran Islam Indonesia (ASKOPIS)
m) Radio Kartini FM, POP FM, R-LISA FM, Suara Jepara, Majalah Gelora.
n)
Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Jepara;
o)
dan lain-lain.
Adapun bentuk kerjasama dengan lembaga sebagaimana tercantum
diatas adalah fokus pada bidang sebagai berikut :
a.
Bina Muallaf Kabupaten Jepara (sementara difokuskan di Desa
Karanggondang Mlonggo Jepara);
b.
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ;
c.
Kuliah Kerja Lapangan (KKL);
d.
Publikasi hasil karya ilmiah dosen FDK;
e.
Produksi dan publikasi film dokumenter karya Mahasiswa FDK;
f.
Program pemagangan mahasiswa;
g.
Partisipasi Kepengawasan Pemilu;
h.
Kursus Pra Nikah (Kerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten
Jepara);
i.
Sekolah Jurnalistik yang terpusat di SMA/MA/SMK di wilayah Kabupaten
Jepara;
j.
Dan lain-lain.

B. Realisasi Kegiatan yang Tidak Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja UNISNU
Dalam melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi, terdapat beberapa
kegiatan yang didanai oleh lembaga lain dalam bentuk hibah atau kerjasama non budjet.
Adapun data kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Urian Kegiatan Non Budget
Realisasi Dana yang
Sumber Dana/
No
UNISNU
dibutuhkan
Sponsorship
Program orang tua asuh bagi
1
Seikhlasnya
Alumni
mahasiswa tidak mampu
2 Dosen tamu
Menyesuaikan
-
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No
3
4
5

6

Urian Kegiatan Non Budget
UNISNU
Forkomnas KPI (Forum
Komunikasi Nasional KPI)
Perhimpunan Pers Mahasiswa
Indonesia (PPMI)
AMDIN (Asosiasi Mahasiswa
Dakwah Indonesia)
Silaturrahmi dengan Stakeholders
(Melalui kegiatan Dakwah dan
Sosialisasi Eksistensi FDK di
masyarakat dalam panggung
ceramah agama)

Realisasi Dana yang
dibutuhkan

Sumber Dana/
Sponsorship

Menyesuaikan

-

Menyesuaikan

-

Menyesuaikan

-

Menyesuaikan

-

C. Analisis Pencapaian Kinerja
Berdasarkan program yang telah kami rencanakan, sebagian besar (bahkan
secara keseluruhan) telah terlaksana dengan ketercapaian 100%, meskipun sebagian
yang lain masih ditemukan kendala. Adapun beberapa analisis pencapaian kinerja akan
kami laporkan sebagai berikut:
Dalam mengembangkan program peningkatan kualifikasi dan kompetensi
dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga profesional lainnya; dengan bentuk pemberian
rekomendasi studi lanjut kepada dosen (dalam hal ini yang mendapatkan kesempatan
diterima beasiswa S3 dalam tahun 2019 adalah Sdri. Mahfudlah Fajrie, M.S.I. (Ilmu
Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya).
Senada dalam persoalan tersebut, Fakultas selalu memberikan dorongan
kepada dosen, tenaga kependidikan dan tenaga profesional lainnya dalam peningkatan
kualifikasi dan kompetensi, akan tetapi keputusan untuk lolos atau tidak dalam program
tertentu diserahkan pada lembaga penyelenggara program tersebut. Melalui program
Perguruan Tinggi Asuh yang dilakukan oleh Universitas Mercu Buana Jakarta di UNISNU
Jepara juga diakses dan diikuti oleh perwakilan dosen KPI, yaitu Murniati dan Khoirul
Muslimin. Kegiatan ini memberikan dampak positif berupa pengetahuan komprehensif
tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan kiat-kiat khusus menyusun dokumen
akreditasi prodi berbasis IAPS 4.0.
Kemudian dalam hal mengevaluasi dan memperbaharui kurikulum, Rapem, dan
RPS sesuai tuntutan perundangan dan laju perkembangan di lapangan secara
berkelanjutan serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasinya,
dilakukan dalam bentuk peninjauan dan pengembangan kurikulum disesuaikan dengan
KKNI yang dilaksanakan pada di Hotel d’Season Premiere Bandengan. Pada tahun 2019,
dilanjutkan fokusnya pada penyediaan dokumen RPS dan RPP untuk seluruh mata kuliah
pada kurikulum KPI 2017. Kegiatan ini bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan
Pendidikan (LPP) UNISNU Jepara. Bahkan yang terbaru pada tahun 2019, diterimanya
Sertifikat Hak Cipta berupa buku ajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan
Ham atas nama Khoirul Muslimin, M.I.Kom. Capaian-capaian berupa luaran yang
demikian senantiasa menjadi fokus dan target yang hendak dicapai pada masa-masa
yang akan datang.
Evaluasi dan perbaharuan kurikulum menjadi tuntutan bagi Fakultas Dakwah
dan Komunikasi, mengingat laju perkembangan dan dinamika masyarakat yang sangat
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cepat dan memerlukan respon yang cepat pula dari Civitas Akademika dalam bentuk
formula dan rumusan keilmuan yang relevan dengan perkembangan tersebut.
Dalam hal menciptakan suasana akademik yang baik, Fakultas
menyelenggarakan seminar nasional yang fokus kajiannya menyasar pada “Dakwah
Melalui Media Alaternatif” yang dilaksanakan Rabu, 7 Agustus 2019 dengan
menghadirkan Savic Ali (Direktur NU Online) dan Ninok Hariyani (Eks. Presenter Indosiar
TV).
Dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kami tidak hanya
menfokuskan pada penelitian yang dibiayai oleh kementrian atau lembaga, tetapi
penelitian mandiri juga tetap dilaksanakan. Begitu pula dengan pengabdian kepada
masyarakat yang tidak harus menunggu adanya program hibah, tetapi keluarga besar
Fakultas Dakwah dan Komunikasi juga melakukan pengabdian kepada masyarakat
secara mandiri berdasarkan posisi dan status sosial masing-masing di lingkungan
masyarakat. Karena kebetulan para dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah
para tokoh masyarakat di lingkungannya. Hal ini menjadi nilai tambah tersendiri bagi
Fakultas.
Adapun di bidang yang lain, Fakultas Dakwah dan Komunikasi tidak akan pernah
lelah melakukan inovasi-inovasi, langkah-langkah serta strategi-strategi untuk kemajuan
fakultas baik dalam bentuk program maupun bentuk ikhitar lain.
D. Realisasi Anggaran
Realisasi kegiatan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU
Jepara yang telah ditetapkan dalam APB UNISNU TA. 2018/2019 adalah sebagai berikut
:
Anggaran
Keterangan
No
Uraian Kegiatan/Progja
Realisasi
2018/2019
Ketercapaian
Kegiatan Kontra Pos (KKL,
PPL, Ujian Proposal,
1
45.900.000
33.204.000
72%
Komprehensif, dan
Munaqosyah Skripsi)
2 Ujian Semesteran KPI
21.413.000
21.412.450
100%
3 Seminar KPI
15.000.000
15.000.000
100%
4 Fasilitasi Corner-corner
6.000.000
6.000.000
100%
Pembuatan Film
5 Dokumenter (Profil
3.500.000
3.500.000
100%
Fakultas/Prodi)
Tracer Study dan Temu
6
600.000
600.000
100%
Alumni
7 Operasional Dosen Wali
1.400.000
1.400.000
100%
TOTAL
93.813.000
81.116.450
86%
Terlihat dalam tabel tersebut, kegiatan kontra pos prosentase ketercapaian tidak
mencapai 100% dikarenakan antara perencanaan dan realisasi kegiatan tidak seimbang
antara kuantitas input (peserta kegiatan) dengan keadaan saat pelaksanaan. Sehingga
jumlah anggaran yang dianggarkan tidak dapat sepenuhnya dipergunakan oleh
pelaksana kegiatan. Secara keseluruhan, program yang telah direncanakan telah
terlaksana secara 100%.
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Kegiatan kontra pos yang terlaksana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UNISNU Jepara meliputi Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktik Pengalaman Lapangan
(PPL), Ujian Proposal, Ujian Komprehensif, dan Ujian/Munaqosyah Skripsi. Adapun
rincian realisasi anggaran masing-masing kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
a. KKL Tahun 2019 (15 Pebruari 2019) bertempat di Universitas Amikom Yogyakarta
(UAY) yang difokuskan pada kunjungan pada Reksa Birama TV, Studio Cinema
Amikom, dan Manajemen Qolbu 92.3 MQFM. KKL ini diikuti oleh 13 Peserta.
b. PPL Tahun 2019 (12 Agustus s/d 9 September 2019) bertempat di Radio POP FM
Jepara dan Jawa Pos, diikuti oleh 13 Peserta.
c. Ujian Proposal, dalam TA. 2018/2019 dilaksanakan ujian sebanyak 2 kali yaitu :
1) 4 Oktober 2018 diikuti 7 peserta;
2) 2 Januari 2019 diikuti 13 peserta.
d. Ujian Komprehensif, dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu :
1) Senin, 8 Oktober 2018 diikuti oleh 4 Peserta menghabiskan anggaran Rp.
800.000,2) Jum’at, 22 Maret 2019 diikuti oleh 18 Peserta menghabiskan anggaran Rp.
3.600.000,e. Ujian Skripsi (Munaqosyah), dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu :
1) Selasa, 9 Oktober 2018 diikuti oleh 4 Peserta.
2) Selasa, 2 April 2019 diikuti 10 Peserta.
Adapun kegiatan tracer study anggaran TA. 2018/2019 dilaksanakan dengan
melakukan pelacakan alumni yang lulus pada TA. 2016/2017 yang berjumlah 21 alumni.
Tingkat partisipasi alumni dalam mengisi kuisioner baik online maupun manual adalah
sebagai berikut :
No

Rincian

Jumlah

1
2
3

Target Alumni TA. 2016/2017
21 Alumni
Kuisioner terisi
13 Alumni
Alumni tidak merespon
8 Alumni
Terkait dengan data di atas, terdapat kendala yang dihadapi di lapangan adalah
sebagai berikut :
a. Kesibukan sebagian alumni pada aktifitas harian sehingga tidak memiliki waktu yang
cukup untuk mengisi kuisioner yang telah dikirim oleh tim;
b. Beberapa alumni berstatus sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) dan tidak bekerja
(bergantung pada penghasilan suami), sehingga merasa enggan untuk berpartisipasi
pada kuisioner tracer study;
c. Sebagian alumni tidak dapat dihubungi karena HP yang tersimpan dalam sistem
akademik sudah tidak dipakai, setelah dilakukan pelacakan melalui jaringan antar
alumni juga masih tidak terlacak.
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a.

Adapun hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut :
Waktu tunggu alumni untuk mendapatkan pekerjaan
Tabel Waktu Tunggu Alumni mendapatkan
Pekerjaan

15,40%

84,60%

Kurang dari 6 Bulan
Antara 6 sampai dengan 18 Bulan
Lebih dari 18 Bulan

b.

Tingkat/Ukuran/Tempat Bekerja/Berwirausaha
Tabel Tingkat/Ukuran/Tempat
Bekerja/Berwirausaha

38,50%
61,50%

Lokal/Wilayah/Berwirausaha tidak berbadan hukum
Nasional/Berwirausaha berbadan hukum
Multinasional/International
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c.

Kesesuaian Bidang Pekerjaan dengan Kompetensi yang dimiliki alumni
Tabel Kesesuaian Kompetensi Alumni dengan
Pekerjaan
7,70%
15,40%

76,90%

Sangat Sesuai

d.

Sesuai

Tidak Sesuai

Besaran Pendapatan/Gaji dari bekerja/berwirausaha
Besaran Gaji/Pendapatan

15,40%
30,80%
23,10%
30,80%

Kurang dari Rp. 1.000.000
Rp. 1.000.000 sampai Rp. 2.000.000
Rp. 2.000.000 sampai Rp. 3.000.000
Lebih dari Rp. 3.000.000

Berdasarkan hasil survey melalui penyebaran kuisioner tracer study yang dilakukan oleh
tim melalui online (google form) maupun penyebaran angket, maka berikut adalah daftar
saran dan masukan dari alumni Prodi KPI terhadap institusi, yaitu :
1. Zaman berubah, KPI harus berubah agar tidak kalah. Oleh karenanya, teruslah
berinovasi agar mahasiswa KPI tidak kaget ketika sampai di dunia kerja yang
sebenarnya;
2. Perbanyak praktek secara akademik untuk menunjang kompetensi mahasiswa;
3. Perlu peningkatan fasilitas yg memadai;
4. Terus tingkatkan kualitas dan kuantitas agar mahasiswa mempunyai kemampuan
yang sesuai dengan prodi KPI;
5. Memperbanyak praktek dan fasilitas penunjang;
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6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Fokus terhadap kematangan minat bakat sebagai seorang ahli komunikasi. Sebab
ilmu komunikasi sangat fleksibel guna untuk kapan dan dimana sebagai seorang
komunikan;
Pengetatan dalam bimbingan skripsi agar lulus tepat waktu;
Fokus pada kompetensi kejuruan dan pengembangan kelulusan;
Penambahan Dosen yang linear, progresif, visioner, inovatif, perbanyak jurnal ilmiah
dan aktif di kepenulisan. Fasilitas laboratorium komunikasi dilengkapi. Strategi
marketing ditingkatkan;
Lebih diperluas jaringan sebagai wadah praktek mahasiswa-mahasiswi;
Perlu adanya fasilitas atau alat untuk menunjang kegiatan yang berhubungan
dengan komunikasi penyiaran Islam;
Peningkatan kuantitas dan kualitas Laboratorium praktik bagi mahasiswa sesuai
kompetensi yang dimiliki mahasiswa;
Fasilitas kejuruan ditambah dan kurikulum lebih menjurus sesuai kejuruan.

E. Foto Kronik

Suasana Pengarahan Pra Ujian Proposal
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Dokumentasi Kegiatan KKL Prodi KPI 2019
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Seminar Nasional “Dakwah Melalui Media Alternatif”
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BAB IV
PENUTUP

A. Proyeksi Pengembangan Fakultas
Pengembangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Unisnu Jepara disamping
perlu melibatkan pihak-pihak terkait juga harus meliputi berbagai bidang terutama terkait
dengan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian
serta pengabdian masyarakat. Hal lain yang tidak boleh terlupakan adalah
pengembangan Fakultas melalui mahasiswa dengan memberikan pelayanan yang
maksimal serta penciptaan suasana akademik yang ideal. Partisipasi alumni dalam
rangka pengembangan fakultas juga memiliki urgensi tersendiri, sehingga merangkul
alumni dalam forum-forum dan kegiatan tertentu juga menjadi salah satu fokus proyeksi
pengembangan Fakultas.
Dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang selama ini telah dianggap
cukup, karena dosen dan tenaga kependidikan telah memenuhi kualifikasi, akan tetapi
apabila mengejar standar yang lebih tinggi, maka diperlukan upaya pengembangan
sebagai berikut:
1. Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi maju dalam rumpun keilmuan
yang sama.
2. Meningkatkan nilai akreditasi sesuai dengan realitas keadaan Fakultas.
3. Mendatangkan dosen tamu dengan kualifikasi internasional di bidang Dakwah dan
Komunikasi (pemanfaatan dosen praktisi sebagai penambah pengetahuan praktik
bagi mahasiswa);
4. Memberikan rekomendasi kepada para dosen dan tenaga kependidikan untuk studi
lanjut (S3);
5. Selalu melakukan peninjauan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan tuntutan
zaman dan aturan yang berlaku;
6. Revitalisasi Laboratorium KPI sebagai sarana penting pengembangan skil
mahasiswa.
Dalam bidang penelitian akan dilakukan proyeksi pengembangan sebagai
berikut:
1. Mendorong para dosen untuk lebih maksimal melakukan penelitian baik yang
dibiayai oleh pemerintah atau lembaga maupun penelitian secara mandiri.
2. Mendorong para dosen untuk tanggap terhadap kompetisi penelitian dimanapun.
3. Memberikan rekomendasi kepada para dosen untuk mengikuti berbagai workshop,
seminar, pelatihan, dan sejenisnya terkait dengan pengembangan penelitian.
4. Memaksimalkan keikutsertaan mahasiswa dalam penelitian yang dilakukan oleh
dosen.
5. Menjadikan civitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai researcher
yang aktif, bukan hanya preacher.
6. Mendorong publikasi hasil penelitian dalam jurnal nasional bereputasi dan
terakreditasi.
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Dalam bidang pengabdian masyarakat proyeksi pengembangan kedepan
melalui :
1. Kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya peningkatan jumlah mahasiswa
dengan rumus saling menguntungkan, artinya Fakultas Dakwah dan Komunikasi
melakukan pengabdian masyarakat dan sekaligus masyarakat menerima manfaat
dari pengabdian itu sehingga memberikan kontribusi berupa adanya calon
mahasiswa yang didaftarkan ke FDK.
2. Mendorong para dosen untuk giat berkompetisi dalam hibah pengabdian kepada
masyarakat.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat baik yang dibiayai oleh pemerintah
maupun lembaga dan pengabdian mandiri.
4. Mendorong seluruh dosen dan tenaga kependidikan untuk berperan aktif dalam
organisasi sosial kemasyarakatan terutama nahdlatul ulama’ (sebagai pengurus NU).
5. Memaksimalkan keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat
yang dilakukan oleh dosen.
Dalam bidang lain proyeksi pengembangan Fakultas ke depan adalah sebagai
berikut :
1. Menambah jumlah program studi (yang telah direncanakan adalah prodi Ilmu Al
Qur’an dan Tafsir).
2. Membentuk rumpun dosen sesuai bidang keahlian dan merumuskan tata kinerjanya.
3. Membentuk dan memperkuat organisasi alumni Fakultas Dakwah dan komunikasi.
4. Menyediakan wadah silaturrahmi antar pimpinan, dosen, mahasiswa, alumni, dan
pihak lain dalam upaya kemajuan Fakultas.
5. Memperkuat upaya pengembangan fakultas melalui kegiatan keilmuan, sosial
keagamaan dan spiritual seperti ngaji bersama, ziarah bersama, dan yang lainnya.

B. Kesimpulan
Laporan ini merupakan pencapaian kinerja selama tahun akademik 2018/2019
dengan mengevaluasi hasil pencapaian pada tahun akademik 2017/2018 Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara. Mengingat Fakultas Dakwah dan Komunikasi
merupakan fakultas yang terbilang kecil namun tidak menyurutkan semangat sivtas
akademika di dalamnya untuk melakukan hal besar demi perkembangan kultur akademik
yang kondusif. Dalam laporan ini tentunya masih banyak kekurangan yang harus
diperbaiki. Oleh karena itu mohon masukan-masukan dari semua pihak untuk
kelengkapan laporan ini.
C. Saran
1. Penyelesaian kebijakan tentang SOTK UNISNU Jepara mohon dapat diupayakan
dalam bentuk praksis sehingga struktur di tingkat prodi dapat diperkuat dengan
tenaga penunjang administratif yaitu sekretaris prodi. Hal ini penting karena muara
kegiatan penunjang akreditasi sejatinya adalah aktifitas tri dharma yang
diselenggarakan di tingkat prodi;
2. Dalam mencapai target maksimal maka diperlukan dukungan dari semua pihak, baik
pimpinan universitas, Yayasan, pengguna dan masyarakat untuk ikut
mengembangkan lembaga pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama sebagai rujukan
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3.
4.

5.

pembelajaran, penelitian, pengabdian dan pemberdayaan kegiatan kemahasiswaan.
Termasuk penyiapan sarana prasarana praktikum bagi mahasiswa;
Pemberlakuan kebijakan yang lebih komplit dan aplikatif terkait reward dan
punishment pada prestasi dan pelanggaran yang dilakukan oleh sivitas akademika;
Demi menunjang dan merangsang berkembangnya kultur keilmuan multidisiplin,
maka Yayasan bersama dengan pihak terkait sudah selayaknya memproyeksikan
pembukaan jenjang studi magister demi menopang cita-cita perwujudan research
university;
Terhadap Fakultas yang kecil mohon mendapatkan perhatian dan bimbingan yang
prima dibandingkan dengan yang lain. Adagium ”Lespinering” Sing Teles Ngopeni
Sing Garing (Jawa) mesti dijalankan dengan iktikad yang ikhlas sehingga tidak ada
lagi hitungan matematis pragmatis dalam mengambil kebijakan dalam hal apapaun
sehingga tidak berdampak bagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara
yang dari segi apapun masih minim.
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