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Term of Refference (ToR) 
KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) 

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara 

Tahun Akademik 2019/2020 

 

 

A. Preface (Pembuka) 

Dakwah merupakan upaya sadar untuk menginformasikan, 
mengajak, bahkan mempengaruhi orang lain menuju hal yang lebih baik 

dan progresif. Keberhasilan proses dakwah ditopang oleh banyak faktor, 
antara lain adalah faktor pendakwahnya, objek dakwahnya, materi yang 
disampaikan, metode yang digunakan, juga media yang dipakai. Sama 

halnya dengan komunikasi, keberhasilan komunikasi juga tidak terlepas 
dari sinergitas hubungan antara komunikator, komunikan, media, 
feedback, dan sebagainya. 

Dari sisi pendakwah atau komunikator, seorang pendakwah harus 
memiliki kecakapan intelektual, moral, dan spiritual (basthatan fil ilmi 
wal jism dan qalbun salim), kemudian dari sisi objek dakwah atau 
komunikan, karena mereka sangat beragam, tentu mereka minimal 

harus memiliki kesiapan menerima informasi atau ajakan yang 
berpotensi membawa mereka ke arah yang lebih “lurus”, dalam hal ini, 
metode yang digunakan untuk menyampaikan risalah dakwah juga 

harus disesuaikan dengan kondisi, pola pikir, serta kadar akal objek 
dakwah, agar risalah dakwah dapat sampai dan diterima. Selanjutnya, 

yang juga penting adalah sisi media, media dakwah atau komunikasi 
harus pula disesuaikan dengan perkembangan zaman.  

Zaman ini, yang biasa disebut dengan zaman “global”, tidak lagi 

ada sekat dan batas antar pelaku dakwah atau komunikasi. Media yang 
digunakan dalam proses dakwah atau komunikasi tidak lagi monoton 
(itu-itu saja), media yang digunakan sudah sangat beragam, mulai dari 

yang klasik hingga yang modern, baik media audio, audio-visual, atau 
yang lain, baik melalui dunia nyata atau bahkan dunia maya, semuanya 

sangat efektif apabila digunakan sebagai media dakwah secara beradab 
dan produktif. 

Salah satu bentuk dakwah atau komunikasi massa yang sangat 

produktif saat ini adalah pers, yang mana pers merupakan lembaga 
sosial atau lembaga kemasyarakatan yang merupakan subsistem dari 

sistem pemerintahan di negara tempat ia beroperasi, tentu bersama-
sama dengan sistem lainnya. Pers juga merupakan sebuah sistem yang 
terbuka dan probabilistik, artinya bahwa pers tidak bebas dari pengaruh 
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lingkungan, tetapi di sisi lain, pers memberi pengaruh yang sangat luar 

biasa terhadap lingkungannya (Nurani Soyomukti: 2012). 
Sehingga, dengan “kekuatan” pers yang semacam itu, tentunya 

sangat diharapkan bahwa pers menjalankan fungsi dan perannya 
selayaknya fungsi dan peran dakwah, yaitu menyiarkan informasi yang 
mencerdaskan, mendidik, bahkan mempengaruhi khalayak untuk 

menuju ke arah yang lebih baik dan progresif. Dalam konteks ini, pers 
juga dapat disebut sebagai salah satu “model” dakwah. Dan dakwah 

melaui tulisan dan penyiaran inilah yang saat ini harus pula kita 
kembangkan, sehingga media dakwah menjadi beragam dan sesuai 
dengan perjalanan zaman. 

Untuk memformulasi “model” dakwah yang sebagaimana 
termaktub di atas, tentunya para pendakwah harus memahami secara 
empiris bagaimana proses produksi dakwah melalui media penyiaran 

publik. Mulai dari perencanaan (planning), pengorganisasian 
(organizing), pelaksanaan (actuating), pengawasan (contolling), sampai 

tahap penerbitan atau penyiaran. Nah, mahasiswa Program Studi 
Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UNISNU Jepara yang merupakan para kader pendakwah 
dan ahli komunikasi harus memahami betul hal-hal yang berkaitan 
dengan proses dakwah melalui media-media publik tersebut. 

Secara garis besar, berbagai materi “teoritik” tentang ilmu dakwah 
dan komunikasi serta berbagai hal yang terkait di dalamnya telah 
diberikan kepada mahasiswa dalam bangku perkuliahan. Akan tetapi 

pengetahuan “teoritik” belum sepenuhnya dapat mengantarkan 
mahasiswa pada “kematangan” skill, karena teori hanya memberikan 

gambaran kognitif tentang apa yang seharusnya mereka “tahu”. 
Sehingga bekal teoritik ini harus dilanjutkan dengan pengalaman 
empirik, dan dalam hal ini mahasiswa langsung mensinergikan teorinya 

ke dalam wujud nyata lapangan untuk memberikan keyakinan 
kompetensi tentang apa yang seharusnya mereka “bisa”. Nah, dalam 

konteks inilah Kuliah Kerja Lapangan (KKL) menemukan urgensi 
vitalnya, sekaligus menjadi orientasi utama program studi Komunikasi 
dan Penyiaran Islam (KPI) Fakltas Dakwah dan Komunikasi (FDK) 

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara untuk melakukan 
Kuliah Kerja Lapangan (KKL) bagi para mahasiswa yang telah memenuhi 
syarat. KKL ini sebagai wahana untuk memperoleh pengetahuan empirik 

tentang teori yang selama ini mereka geluti di bangku perkuliahan, 
sehingga hasilnya kemudian diharapkan mahasiswa memiliki 

“kematangan” baik dalam teori maupun proses kerja komunikasi dan 
penyiaran baik di media cetak maupun elektronik.  

 

B. Tema Kegiatan 

Tema kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa Program 
Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi (FDK) Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara 
Tahun Akademik 2019/2020 adalah “Empowering Kompetensi 
Komunikasi dan Penyiaran Islam Berbasis Pengetahuan Empiris”.  
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C. Landasan Kegiatan 

Landasan kegiatan KKL ini mengacu pada : 

1. Statuta UNISNU Jepara; 
2. Kalender Akademik UNISNU Jepara Tahun Akademik 2019/2020; 

3. Program Kerja Program Studi Komunikasi dan Penyiaran (KPI) Islam 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UNISNU Jepara tahun 
akademik 2019/2020; 

4. Keputusan Rapat Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) 
UNISNU Jepara.  

 

D. Tujuan Pelaksanaan KKL 

Tujuan dilakukannya Kuliah Kerja Lapangan (KKL) bagi para 
mahasiswa program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Nahdlatul 

Ulama (UNISNU) Jepara ini meliputi tujuan Institusional dan Personal. 
1. Tujuan Institusional 

a. Sebagai perwujudan dari visi dan misi prodi Komunikasi dan 

Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) 
UNISNU Jepara dalam rangka mencetak generasi pendakwah 
(da’i) yang sesuai dengan bidang keahliannya, yaitu terfokus pada 

dakwah “bil-qalam” (jurnalistik dakwah). 
b. Sebagai perwujudan dari tri dharma perguruan tinggi yang 

meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat. Khususnya dalam rangka memberi pengetahuan 
empiric tentang berbagai teori komunikasi dan penyiaran serta 

kejurnalistikan Islam yang selama ini diperoleh oleh mahasiswa 
di bangku perkuliahan. 
 

2. Tujuan Personal (Umum dan Khusus) 

a. Mematangkan kompetensi mahasiswa di bidang komunikasi dan 
penyiaran serta kejurnalistikan Islam. 

b. Membentuk mahasiswa kompeten di bidangnya (sesuai disiplin 

keilmuan yang selama ini digeluti), ditunjang dengan karakter 
yang kuat, meiliki integritas personal, serta tidak menyimpang 
dari nilai-nilai Islam sebagai kiblat dan arah dalam melangkah. 

c. Sebagai wahana bagi mahasiswa untuk memperoleh 
pengetahuan empirik tentang teori yang selama ini mereka geluti 
di bangku perkuliahan, sehingga hasilnya kemudian diharapkan 

mahasiswa memiliki “kematangan” baik dalam teori maupun 
proses produksi komunikasi dan penyiaran serta kejurnalistikan 
di media cetak maupun elektronik.  

 

E. Waktu dan Pelaksanaan KKL 

1. Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) 
Kuliah Kerja Lapanga (KKL) ini dilaksanakan pada hari Selasa, 

18 Februari 2020. Adapun jadwal agenda sebagai berikut: 
a. Pendaftaran     : 24-29 Januari  2020 
b. Pembekalan     : 17 Februari 2020 

c. Pelaksanaan    : 18 Februari 2020 
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d. Observasi Panitia    : 13 Februari 2020 

e. Batas Akhir Penyerahan Laporan : 25 Februari 2020 
f. Batas Akhir Penyerahan Nilai  : 3 Maret 2020 

 
2. Tempat Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) 

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini ditempatkan di lembaga 

komunikasi/penyiaran yang telah diputuskan oleh Prodi Komunikasi 
dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) 

UNISNU Jepara dan telah diajak untuk bekerjasama karena dinilai 
sangat representative untuk mengembangkan kompetensi 
mahasiswa KPI/FDK secara aplikatif. Fokus KKL tahun 2020 ini 

dipusatkan di TVKU Universitas Dian Nuswantoro Semarang. 
Adapun sasaran materi yang diharapkan dikuasai oleh peserta 
adalah pengetahuan praktik terhadap materi sebagai berikut : 

a. Produksi Siaran Televisi; 
b. Manajemen Siaran (Televisi); 

c. Sinematografi; 
d. Newscasting dan Anounching; 
e. Dan materi lain yang terkait. 

 

F. Bentuk dan Materi Kegiatan KKL 

1. Bentuk Kegiatan 
a. Ceramah 

b. Tanya jawab  
c. Observasi 
d. Pengamatan 

e. Pelaporan 
f. Penilaian 

 
Seluruh kegiatan KKL harus diliput dan diolah sedemikian rupa 
sehingga menjadi bentuk film dokumenter oleh peserta KKL.  

 
Kami mengharapkan agar difasilitasi sesi khusus praktikum 

mahasiswa (di studio televisi) semisal praktik pembacaan berita 

televisi yang menggunakan perangkat produksi.  
 

2. Materi Kegiatan 
a. Kejurnalistikan dan Produksi Siaran Televisi (segala sesuatu yang 

berhubungan dengan jurnalistik dan Penyiaran, baik cara kerja 

maupun karya jurnalistik dan penyiaran, baik yang berhubungan 
dengan jurnalistik dan penyiaran media cetak maupun media 

elektronik, sampai pada bagaimana proses penerbitan dan 
publikasi karya jurnalistik dan penyiaran tersebut). 

b. Pemahaman dan mengenal lebih dekat terkait lembaga yang 

bergelut pada pembuatan rekaman video dan atau audio untuk 
keperluan lembaga penyiaran (produksi audio visual).  

c. Observasi dan pengamatan lapangan (on the spot)  mengenai 

komunikasi dan penyiaran Islam. 
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G. Organisasi Pelaksana KKL 

Dalam rangka memperlancar kegiatan KKL Prodi Komunikasi dan 

Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UNISNU 
Jepara tahun 2020, maka disusun organisasi kepanitiaan sebagai 

berikut: 
1. Pelindung   : Dekan (KH. Noor Rohman Fz., B.Ed., MA.) 
2. Penanggungjawab : Wakil Dekan (Drs. Achmad Slamet, M.S.I)  

3. Ketua    : Kaprodi KPI (Abdul Wahab, S.Sos.I.,M.S.I) 
4. Sekretaris   : Nor Soleh, S.H.I., M.H. 

5. Bendahara   : Murniati, S.Sos.I., M.S.I. 
6. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) :    

a. Mahfudlah Fajrie, S.Sos.I., M.S.I. (Dosen) 

b. Muhammad Nashrul Haqqi, S.Th.I., M.Hum.(Dosen) 
c. Khoirul Muslimin, S.Sos.I, M.I.Kom. (Dosen) 
d. Murniati, S.Sos.I., M.S.I. (Dosen) 

 
Info terkait pelaksanaan kegiatan ini dapat menghubungi panitia Bpk. 

Abdul Wahab, S.Sos.I., M.S.I. Hp. 081325620093 atau Ibu Murniati 
Hp. 081326057331. 
 

H. Peserta KKL 

Peserta Kuliah Kerja Lapangan adalah mahasiswa Program Studi 
Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi (FDK) UNISNU Jepara tahun 2020 yang berjumlah 30 orang 

(21 Peserta dan 8 Orang dari Unsur Panitia/DPL), mereka adalah 
mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah 

diatur dalam peraturan dan tata laksana Kuliah Kerja Lapangan (KKL). 
 

I. Tentative Acara  

Schedule kegiatan KKL (pembekalan peserta dan pelaksanaan 

kunjungan ) sebagaimana terlampir. 

 

J. Penutup 

Demikian narasi singkat tentang kegiatan KKL, yang diharapkan 
dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan di lapangan. Hal-hal lain 

yang belum tercantum dalam term of refference ini akan ditentukan 
kemudian. Semoga Allah SWT. memberikan ilmu manfaat kepada kita, 

amiin. 
 

Jepara, 23 Januari 2020 

 
Ketua Panitia, 

 
 
 

 
Abdul Wahab, S.Sos.I., M.S.I. 
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 NIY. 2 830406 09 059 

 

 

Lampiran 1 
 

TENTATIF ACARA PEMBEKALAN 
KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) 

UNISNU JEPARA TAHUN AKADEMIK 2019/2020 

 
Pembekalan (Senin, 17 Februari 2020) 

 

NO Hari & Tgl. Waktu Materi/Kegiatan Petugas 

1 Senin, 17 
Februari 
2020 

 

09.00-09.15 Registrasi Peserta Panitia 

2 09.15-09.30 Opening Ceremony Dekan FDK 

3 09.30-10.30 
Kode Etik Peserta 
KKL 

Wadek FDK 

4 10.30-11.30 Administrasi 
Penyusunan Laporan, 
dan Gambaran 

Singkat Lokasi KKL 
(Hasil Observasi 

Panitia) 

Ketua Panitia 

5 11.30-12.00 Diskusi DPL dengan 

Peserta 

All 
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Lampiran 2 
 

TENTATIF ACARA PELAKSANAAN 

KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) 
UNISNU JEPARA TAHUN AKADEMIK 2019/2020 

 

 
Pelaksanaan (Selasa, 18 Februari 2020) 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Hari & Tgl. Waktu Materi/Kegiatan Petugas 

1 Selasa, 18 

Februari 
2020 

05.00-06.00 Persiapan 

pemberangkatan di 
Kampus 

Panitia 

  

06.00-09.00 

Perjalanan Jepara-

TVKU UDINUS 
Semarang 

Panitia 

  
09.00-12.00 

KKL di UDINUS 
Semarang  

All 

  12.00-
Selesai 

Wisata Lokal 
Semarang 

All 
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Lampiran 3 
 

SURAT PERNYATAAN 
KESEDIAAN MENJADI LOKASI KKL 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama    : _____________________________________________ 

Jabatan   : _____________________________________________ 

Lembaga   : _____________________________________________ 

Alamat Lembaga  : _____________________________________________ 

      _____________________________________________ 

Menyatakan  BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA*) menerima para mahasiswa 

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UNISNU Jepara dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) 

Tahun Akademik 2019/2020 di Lembaga yang saya pimpin. 

 

Demikian pernyataan yang saya buat untuk digunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

…………………,  …………………………… 

Hormat kami, 

 

 

……………………………….. 
Tanda tangan dan nama terang. 

 

 

*) Coret yang tidak perlu 

 

 

Nb : Mohon lembar ini jika selesai digunakan dapat di-scan & kirim ke 
fdk@unisnu.ac.id 

 

 


