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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses pendewasaan dan 

kemandirian manusia secara sistematis agar siap menjalani kehidupan 

secara bertanggung jawab. Menjalani kehidupan bertanggungjawab 

berarti berani menanggung segala konsekuensi yang ditimbulkan. 

Proses pembelajaran harus diawali oleh visi dan misi. 

Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah salah satu visi dari seluruh 

perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Tri Dharma Perguruan Tinggi 

merupakan salah satu tujuan pencapaian yang harus dilakukan oleh 

perguruan tinggi tersebut. Karena setiap perguruan tinggi haruslah 

melahirkan orang-orang yang memiliki semangat juang yang tinggi, diri 

yang diselimuti pemikiran-pemikiran yang kritis, kreatif, mandiri, inovatif 

dan lain sebagainya. Dapat dinyatakan pula bahwa Tri Dharma 

Perguruan Tinggi adalah salah satu tanggung jawab yang harus di 

topang penuh oleh seluruh mahasiswa. Oleh sebab itu, mahasiswa 

harus tau dan paham betul dengan apa yang dimaksud Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Adapun point dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi 

yakni, Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta 

Pengabdian Masyarakat. 

Perkembangan Progam Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di 

Indonesia telah melalui proses yang panjang. Upaya-upaya dalam  

pengembangan dan pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam telah 

dilakukan oleh para ahli sebagai bentuk kepedulian terhadap 

berkembanganya Lembaga Pendidikan Islam. Salah satu upaya yang 

dilakukan adalah dengan kreativitas dan inovasi para ahli dalam 

memodifikasi kurikulum, metode, bahan ajar dan evaluasi untuk 

menghasilkan pembelajaran Komunikasi dan Penyiaran Islam yang 

efektif. 

Maka dalam rangka mendorong mengembangan inovasi dan 

kreasi dalam pelaksanaan Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam 



praktik pendidikan Indonesia, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di 

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim merumuskan cita-cita dan 

capaiannya dalam sebuah Visi Misi Program Studi Komunikasi dan 

Penyiaran Islam untuk menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif 

dalam hal Komunikasi dan Penyiaran Islam. 

B. Visi 

Menjadi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Unggulan 

yang Berintegritas Islami dan Berjiwa Mandiri pada tahun 2025. 

C. Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang studi 

komunikasi dan penyiaran Islam secara ketat yang berbasis pada 

keilmuan Islam dan teori-teori sosial dan komunikasi untuk 

menciptakan sarjana yang berintegritas Islami dan berjiwa mandiri.  

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian dasar di bidang studi 

komunikasi dan penyiaran Islam untuk mendukung ilmu, pendidikan 

dan pengabdian masyarakat. 

3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang studi komunikasi dan 

penyiaran Islam. 

4. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dalam 

bidang komunikasi dan penyiaran Islam sesuai dengan pelaksanaan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi.  

D. Tujuan 

1. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran di bidang komunikasi 

dan penyiaran Islam yang berintegritas Islami dan berjiwa mandiri 

2. Tercapainya  penelitian dan pengkajian dasar di bidang komunikasi 

dan penyiaran Islam  

3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat untuk 

memberdayakan masyarakat sesuai dengan bidang komunikasi dan 

penyiaran Islam  



4. Terjalinnya kerjasama untuk menghasilkan lulusan yang mampu 

melakukan studi lanjut dan/atau mengembangkan potensinya di 

bidang komunikasi dan penyiaran Islam. 

E. Rencana Strategis 

Berdasarkan isu-isu strategis yang telah ditetapkan, dengan 

memperhatikan tujuan strategis yang hendak dicapai Program Studi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ushuluddin, 

Institut Pesantren KH Abdul Chalim menetapkan sasaran strategis 

berikut : 

 

1. Citra Prodi   

a) Pengajuan akreditasi program studi 

b) Kondusivitas kehidupan kampus  

c) Hubungan baik antara dosen, mahasiswa dan masyarakat 

d) Akuntabilitas pada stakeholders 

e) Publikasi dan sosialisasi prodi  

I. Mendapatkan status akreditasi program studi minimal “B” 

II. Meningkatkan kondusivitas suasana kehidupan kampus yang 

yang mendukung keberhasilan proses belajar- mengajar. 

III. Menjalin hubungan yang lebih intens dan kontinyu dengan 

dosen dan mahasiswa 

IV. Menciptakan mekanisme pelaporan dan akuntabilitas  PS KPI 

ke Fakultas Dakwah Ushuluddin terhadap stakeholder 

V. Menyempurnakan dan mengoptimalkan isi website PS KPI 

melalui webiste fakultas dan prodi dan sosialisasi prodi ke 

lembaga-lembaga 

VI. Menjalin kerja sama dengan instansi/lembaga lain baik di 

dalam negeri maupun luar negeri. 

 
2. Kualitas Calon Lulusan  

a) Kualitas proses pembelajaran 

b) Penguasaan bahasa asing seperti B. Arab dan B. Asing dan 

penguasaan teknologi informasi dan entrepreneurhsip 



c) Standar kompetensi lulusan 

d) Relevansi kurikulum 

e) Pengembangan kompetensi dosen 

f) Penyelenggaran perkuliahan bermutu  

I. Meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar. 

II. Meningkatkan intensitas pengusaaan bahasa asing terutama 

bahasa Inggris, bahasa Arab, Aswaja, Akuntansi dan teknologi 

informasi bagi mahasiswa. 

III. Menetapkan standar kompetensi lulusan. 

IV. Menata kurikulum program studi agar relevan dengan 

kebutuhan stakeholder. 

V. Memantapkan student center learning dalam proses 

pembelajaran. 

VI. Menentukan bidang garapan program studi yang merupakan 

keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif program 

studi bersangkutan. 

 
3. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  

a) Peningkatan jumlah penelitian dosen dan mahasiswa melalui 

LPPM 

b) Peran pusat studi untuk kualitas dan relevansi penelitian  

I. Meningkatkan kualitas dan relevansi pelaksanaan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat. 

II. Mengoptimalisasikan peran pusat studi yang ada di IKHAC 

untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

 
4. Budaya Kerja dan Budaya Akademik  

a) Budaya kerja yang bermutu dan beretika 

b) Produktivitas dosen dalam karya ilmiah 

c) Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah 

d) Pengembangan pikir kritis, analitis dan inovatif 

e) Sikap dan perilaku profesional dosen dan tenaga kependidikan 



f) Penghargaan prestasi akademik  

I. Meningkatkan kedisiplinan, kualitas kerja, dan profesionalisme 

tenaga pendidik, tenaga kependidikan,  dan pimpinan unit 

satuan kerja. 

II. Meningkatkan produktivitas dosen dan mahasiswa dalam 

menulis dan publikasi karya ilmiah. 

III. Meningkatkan keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam 

kegiatan ilmiah, baik tingkat lokal, nasional maupun 

internasional. 

IV. Mengaktifkan kegiatan diskusi dan/atau seminar rutin 

berkaitan dengan perkembangan keilmuan 

V. Melakukan penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan 

dengan peer review. 

VI. Menetapkan secara tepat reward system untuk tenaga 

pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa berprestasi. 

 
5. Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur  

a) Perencanaan dosen dan tenaga kependidikan 

b) Orientasi dan etos kerja 

c) Pengembangan kualifikasi dan kompetensi 

d) Peningkatan kualitas dan kuantitas dosen 

e) Penyediaan prasarana dan sarana utama  

I. Merencanakan, mengembangakan karier, dan meningkatan 

kesejahteraan baik tenaga pendidik maupun kependidikan. 

II. Membangun semangat kerja dan etos kerja yang baik. 

III. Meningkatkan penguasaan teknologi informasi dan bahasa 

asing bagi tenaga pendidik maupun kependidikan,  terutama 

bahasa Inggris dan bahasa Arab. 

IV. Memperbaiki rasio dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa. 

V. Pengembangan, pemeliharaan, dan optimalisasi pemanfaatan 

sarana dan prasarana (sistem komputerisasi dengan jaringan 

luas; melengkapi fasilitas lab komputer; meningkatkan kualitas 

layanan perpustakaan, ruang baca dan internet; menambah 



ruang kuliah dan ruang kerja; dan perencanaan pembukaan 

studio radio). 

 
6. Tatalaksana Organisasi dan Manajemen  

a) Struktur organisasi Prodi  KPI 

b) Optimalisasi Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Dakwah dan 

Ushuluddin 

c) Pengembangan Standard Operating Procedure (SOP) 

d) Pemantapan sistem penyusunan program kerja dan 

penganggaran 

e) Ketertiban program kerja dan penganggaran 

I. Rekonstruksi struktur organisasi Prodi KPI untuk mencapai 

efektivitas dan efisiensi tatakelola institusi. 

II. Meningkatkan peran Sistem Penjamiman Mutu Fakultas 

Dakwah dan Ushuluddin (SPM-FDU) dalam pengelolaan 

institusi dan program studi. 

III. Mengembangkan standard operating procedure (SOP) seluruh 

unit satuan kerja (USK) dalam rangka pelaksanaan tridharma 

perguruan tinggi. 

IV. Memantapkan sistem/mekanisme penyusunan program kerja 

dan penganggaran terpadu, dengan fokus pada 

pengembangan institusi. 

V. Meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan dalam pelaksanaan 

program kerja dan penggunaan anggaran. 

 
7. Sistem Informasi Manajemen  

a) Komputer dengan jaringan internet  

b) Aksesibilitas informasi manajemen dan prodi 

c) E-learning  

d) E-library  

e) E-journal   

I. Menyempurnakan sistem informasi keuangan dan 

Menyempurnakan sistem informasi akademik. 



II. Menyempurnakan sistem basis data (database) tenaga 

pendidik, tenaga kependidikan, dan  mahasiswa. 

III. Merancang sistem database penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan 

mahasiswa. 

IV. Merancang sistem informasi manajemen aset serta sarana 

dan prasarana. 

V. e) Menyempurnakan sistem informasi dan layanan 

perpustakaan digital (digital library). 

VI. Merancang sistem informasi manajemen pengelolaan dan 

penerbitan jurnal ilmiah. 

VII. Merancang sistem publikasi karya ilmiah melalui  e-jurnal 

maupun portal publikasi online. 

 
8. Kerjasama, Aliansi Strategis dan Jejaring  

a) Kerjasama institusi  

b) Pengembangan jejaring   

I. Meningkatkan kerja sama (sinergi) antar perguruan tinggi. 

II. Meningkatkan kerja sama dan jejaring kerja antara Fakultas 

Dakwah dan Ushuluddin (FDU) dengan pemerintah daerah, 

dunia usaha, kalangan industri dan lembaga lain baik di dalam 

maupun luar negeri. 

 

9. Kemahasiswaan   

a) Pembinaan mahasiswa 

b) Arah dan fokus pengembangan kegiatan mahasiswa 

c) Pemerataan akses beasiswa   

I. Meningkatkan kegiatan penalaran, keilmuan, minat, bakat, 

kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa melalui kegiatan 

ekstra-kurikuler. 

II. Memantapkan program pembinaan kegiatan mahasiswa 

dengan arah kebijakan yang jelas untuk mendukung 

pengembangan institusi. 



III. Memperluas pemberian beasiswa.  

F. Peraturan-Peraturan 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi 

Perguruan Tinggi; 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang 

Pendidikan Tinggi; 

6. Permenriktekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi; 

7. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia; 

8. Permenriktekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

9. Permenriktekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program 

Studi dan Perguruan Tinggi;  

10. Permenriktekdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data 

Perguruan Tinggi; 

11. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi 

Nasional Pendidikan; 

12. Statuta Institut Pesantren KH. Abdul Chalim 2015; 

13. Pedoman Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) SK Rektor Nomor 2 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pesantren KH. 

Abdul Chalim. 

14. Renstra Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas 

Dakwah dan Ushuluddin 2015-2020; 

15. Buku Kebijakan Mutu SPMI Institut Pesantren KH. Abdul Chalim SK 

Rektor Nomor 49 Tahun 2016; 



BAB II 

JENIS PENGGUNAAN DANA 

A. PENDIDIKAN 

Pendidikan sangat penting bagi setiap individu, dengan 

memberikan pendidikan individu tersebut bisa berprilaku dengan baik 

dan tau aturan. Definisi pendidikan itu sendiri adalah pembelajaran 

pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang 

diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, 

pelatihan, atau penelitian.  

Pendidikan sudah menjadi bagian penting untuk ditingkatkan di 

dalam suatu negara. Dalam tujuan nasional negara Indonesia tertulis di 

dalam pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa” Mencerdaskan 

Kehidupan Bangsa “ secara tidak langsung kutipan tersebut menjadi 

tujuan yang wajib di capai oleh negara Indonesia. Maka dari itu 

pendidikan sangatlah penting bagi berkehidupan bermasyarakat. 

 
B. PENELITIAN 

Penelitian merupakan aktivitas penting bagi seorang dosen, selain 

mengajar dan pengabdian masyarakat, karena merupakan salah satu 

dharma dari tri dharma perguruan tinggi. 

Untuk dapat melakukan penelitian yang memiliki orientasi tidak 

sekedar hanya mendapatkan finansial tanpa nilai manfaat dari hasil 

penelitian perlu bekal teknik penelitian yang baik. Workshop penelitian 

salah satu solusi dalam menumbuhkan minat dosen untuk melakukan 

penelitian. 

Dalam melakukan pengembangan keilmuan seorang dosen tidak 

hanya dilakukan dalam bidang pengajaran. Oleh sebab itu pengelola 

prodi mengajukan pendanaan dalam proses penelitian dosen. 

 
C. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Tidak hanya mahasiswa yang dituntut terjun ke masyarakat, 

dosen juga harus bisa mengabdi kepada masyarakat. Pengabdian 



tersebut bisa dalam bentuk penyebaran informasi dan ilmu, ataupun 

tulisan-tulisan di media massa. 

Tujuan dari pengabdian ini tidak lain adalah untuk mempraktikan 

ilmu yang telah dipelajari dibangku universitas. Karena ilmu yang tidak 

diajarkan hanya akan menguap tak berbekas. 

 
D. PENGEMBANGAN SDM 

Upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) secara 

terprogram dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja yang dapat 

dilihat pada pelaksanaan fungsi dosen, nampaknya masih perlu 

dipertanyakan sejauh mana upaya tersebut memberikan kontribusi bagi 

peningkatan kinerja dosen, yang pada akhirnya akan berdampak pula 

pada peningkatan mutu pendidikan. 

Bentuk pengembangan SDM dosen yaitu : pengiriman dosen 

untuk studi lanjut ke pascasarjana, penataran dan latihan dosen, 

pertemuan- pertemuan ilmiah, pembinaan dosen senior terhadap dosen 

yunior, pengembangan SDM dosen secara mandiri dan lain sebagainya 

di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto sudah ada usaha dan 

bentuk program pengembangan SDM dosen yang didukung oleh 

berbagai pihak, tetapi belum direncanakan dan dilaksanakan secara 

maksimal karena terbentur beberapa kendala. 

 
E. SARANA & PRASARANA 

Fasilitas pendidikan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 

empat kelompok yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot 

sekolah (site, building, equipment, and furniture). Agar semua fasilitas 

tersebut memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses 

pendidikan, hendaknya dikelola dengan baik. Manajemen yang 

dimaksud meliputi: (1) Perencanaan, (2) Pengadaan, (3) Inventarisasi, 

(4) Penyimpanan, (5) Penataan, (6) Penggunaan, (7) Pemeliharaan, dan 

(8) Penghapusan. 

 



Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan 

mahasiswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana 

dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar 

mahasiswa. Misalnya saja perguruan tinggi yang berada di kota yang 

sudah memiliki fasilitas laboratorium komputer, lab. Bahasa, peralatan 

studio radio, peralatan studio potografi dan mini studio penyiaran. 

  



BAB III 

DISTRIBUSI PENDANAAN 

    Diperiksa Oleh        Disahkan Oleh 
   Bendahara        Dekan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin 

No Bidang Item Nominal Kuantitas Banyak Pembayaran Jumlah Pembayaran Per-Tahun Jumlah Perbidang

Tunjangan Bulanan Dosen 3,250,000Rp                            6 Dosen 12 234,000,000Rp                                  

Tunjangan Jabatan Kaprodi 2,500,000Rp                            1 Dosen 12 30,000,000Rp                                    

Tunjangan Jabartan Sekprodi 200,000Rp                                1 Dosen 12 2,400,000Rp                                       

Transport 500,000Rp                                6 12 36,000,000Rp                                    

Pelatihan Media Komunikasi 300,000Rp                                30 1 9,000,000Rp                                       

Seminar 7,500,000Rp                            2 Kegiatan 3 45,000,000Rp                                    

Anggaran Kegiatan HIMA Prodi 400,000Rp                                1 Seminar 12 4,800,000Rp                                       

2 Penelitian Anggaran Penelitian Dosen 6,000,000Rp                            6 Laporan 1 36,000,000Rp                                    36,000,000Rp                       

3 PkM Anggaran PkM Dosen 3,000,000Rp                            6 Laporan 1 18,000,000Rp                                    18,000,000Rp                       

Kelas 185,000,000Rp                        4 Kelas 1 740,000,000Rp                                  

Komputer 4,700,000Rp                            4 Buah 20 376,000,000Rp                                  

Studio Radio 21,000,000Rp                          1 1 21,000,000Rp                                    

Studio Broadcasting 60,000,000Rp                          1 1 60,000,000Rp                                    

LCD 5,750,000Rp                            4 Buah 1 23,000,000Rp                                    

5 Sarana Internet 3,500,000Rp                            2 Buah 12 84,000,000Rp                                    84,000,000Rp                       

Pelatihan Pembuatan RPS 1,500,000Rp                            1 Kegiatan 1 1,500,000Rp                                       

Pelatihan Pembuatan Modul 1,000,000Rp                            2 kegiatan 1 2,000,000Rp                                       

Pembuatan Modul Pembelajaran 250,000Rp                                24 Modul 2 12,000,000Rp                                    

Pelatihan E-Commers 2,500,000Rp                            1 Kegiatan 1 2,500,000Rp                                       

Lokakarya Kepakaran Dosen 2,000,000Rp                            6 Dosen 2 24,000,000Rp                                    

Pelatihan Penulisan Jurnal 2,000,000Rp                            1 Kegiatan 1 2,000,000Rp                                       

7 Lain-Lain

1,763,200,000Rp                              1,763,200,000Rp                 

SDM6 44,000,000Rp                       

Total Anggaran Per-Tahun

Pendidikan1 361,200,000Rp                     

Prasarana4 1,220,000,000Rp                 



BAB IV 

PENUTUP 

Pendanaan merupakan salah satu komponen pendidikan. Pada awal 

tahun akademik 2017/2018 dibuat pengajuan rencana anggaran belanja 

(RAB) Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan 

Ushuluddin. RAB tersebut meliputi bidang pendidikan, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, 

investasi sarana dan investasi prasarana. Dalam setahun prodi Manajemen 

Pendidikan Islam dapat menyerap dana untuk operasional tercatat Rp. 

1.763.200.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu 

Rupiah). 

Dengan adanya pendanaan yang direncanakan diharapkan dapat 

terdistribusikan sesuai dengan perencanaan yang telah diajukan. Dan 

nantinya di akhir tahun akademik akan di sampaikan terkait dengan 

pelaporan penggunaan dana yang telah direncanakan. 


