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KATA PENGANTAR 

Puji syukur dan ucapan alhamdulillah kami panjatkan 

kepada Allah Subhanallah wa Ta’ala atas rahmat dan hidayah-

Nya yang dilimpahkan kepada kami sehingga dapat 

menyelesaikan penyusunan Rencana Operasional (Renop) 

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas 

Dakwah dan Ushuluddin (FDU) IKHAC Mojokerto untuk tahun 

2017-2018.  

 Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada 

Baginda Agung Nabi Muhammad SAW atas tuntunan dan suri 

tauladannya untuk selalu bertanggung jawab dan amanah di 

dalam segala kegiatan dan tugas yang telah diberikannya 

dengan penuh kesabaran sehingga tauladan tersebut secara 

otomatis memberikan kekuatan dan motivasi kepada kami 

dalam proses penyelesaian Rencana Operasional Prodi KPI 

IKHAC tahun 2017-2018 ini. 

Selanjutnya, Rencana Operasional Program Studi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam Tahun 2017-2018 disusun 

berdasarkan atas Rencana Strategis Prodi Komunikasi dan 

Penyiaran Islam IKHAC dalam periode 2017-2021 sebagai acuan 

utama dalam penentuan kebijakan-kebijakan strategis terkait 

dengan program kerja yang telah diarahkan untuk kemudian 

dapat dilaksanakan oleh program studi tersebut.  
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Rencana Operasional Prodi KPI menjadi langkah lanjutan 

dalam arah pengembangan program studi setelah disusunnya 

Rencana Strategis lima tahunan prodi KPI dari tahun 2015 

hingga 2020 nantinya untuk senantiasa menjaga visi, misi, 

tujuan dan sasaran Prodi.  

Penyusunan Rencana Operasional (Renop) Prodi KPI 

IKHAC ini telah dilakukan dengan beberapa tahapan yang 

diupayakan untuk menghasilkan Rencana-rencana operasional 

yang maksimal melalui mengakomodasi segala masukan, saran, 

aspirasi maupun partisipasi dari berbagai elemen internal 

terkait sehingga kebutuhan yang diinginkan oleh program studi 

KPI IKHAC adalah kebutuhan yang sesuai dengan isu-isu faktual 

dan perkembangan dunia pendidikan dan sains teknologi 

informasi dan komunikasi di masa kini. 

Akhirnya, kami ucapkan banyak terimakasih kepada 

bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin, Rektorat IKHAC 

Mojokerto berserta jajarannya atas dukungan moril dan 

motivasinya dalam penyelesaian dokumen Rencana 

Operasional ini.  

Mojokerto, 28 Juli 2017 

Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran 

Islam 

 

 

Muhammad Chabibi, Lc. M.Hum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas 

Dakwah Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Kabupaten 

Mojokerto didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur 

Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama Republik Indonesia 

Nomor 3455 Tahun 2015, tertanggal 17 Juni 2015. Institut 

Pesantren KH. Abdul Chalim berada di Jl. Tirtowening KM. 4 

Desa Bendungan Jati Pacet Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. 

Perguruan tinggi merupakan lembaga perguruan tinggi yang 

didirikan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Unggulan Amanatul 

Ummah yang terletak di Jl. Siwalankerto Utara No. 56 Surabaya.  

Lembaga Pendidikan Unggulan Amanatul Ummah 

didirikan oleh Pengasuh PP. Amanatul Ummah, DR. KH. Asep 

Saifuddin Chalim, MA. Keberadaan Perguruan Tinggi yang 

berlokasi di Pacet Mojokerto tersebut merupakan 

pengejewantahan dari cita-cita beliau yang banyak diilhami 

oleh sang Ayahanda KH. Abdul Chalim yang tak lain merupakan 

seorang tokoh pejuang NU agamis-nasionalis yang ingin 

mewujudkan masyarakat Indonesia adil makmur dalam 

ukhuwah islamiyah (saudara seagama Islam) dan ukhuwah 

wathaniyah (saudara sebangsa tanah air). 

Cita-cita DR. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA selaku 

Pengasuh Yayasan Lembaga Pendidikan Amanatul Ummah 
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melalui pendirian pInstitut Pesantren KH. Abdul Chalim ingin 

berupaya menjadikan institut ini sebagai pusat kebangkitan 

peradaban Islam baik berskala nasional dan berskala dunia. 

Selain itu, beliau mencita-citakan kaum muslimin mendatang 

tidak hanya sebagai pendengar ceramah tentang ilmu 

komunikasi dan penyiaran Islam saja, tetapi dia harus menjadi 

narasumbernya. Kaum muslimin tidak boleh berpuas diri 

sebagai pengguna atas kemajuan Information Communication 

Technology namun juga harus menjadi engineering dan 

entrepreneur-nya. Dengan ini diharapkan terciptanya ilmuwah 

muslim berkaliber dunia yang berorientasi pada kesejahteraan 

umat. 

Demi terwujudnya cita-cita tersebut, maka program 

studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IKHAC Mojokerto secara 

tidak langsung berada di bawah payung lembaga pendidikan 

unggulan Yayasan Amanatul Ummah Surabaya perlu 

mempersiapkan segala halnya termasuk penyusunan rencana 

lima tahunan (RENSTRA), pertahunan (RENOP) dan program 

kerja yang terarahkan dan sistematis.   

1.2 ARAH KEBIJAKAN  

Untuk merealisasikan visi dan misi program studi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam IKHAC Mojokerto sebagai 

salah satu pilar utama di dalam visi dan misi Institut Pesantren 

KH. Abdul Chalim (IKHAC) Menjadi perguruan tinggi yang 

berdaya saing nasional bahkan untuk selanjutnya global, 

memerlukan peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam 
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memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik serta 

pengabdian bagi masyarakat. 

Untuk itu, program studi KPI IKHAC berupaya untuk 

menyusun rencana program kerja 5 tahunan sebagaimana ada 

di dalam RENSTRA Prodi KPI IKHAC maupun 1 tahunan 

sebagaimana di dalam RENOP KPI IKHAC. 

Oleh karenanya, Program Studi Komunikasi dan 

Penyiaran Islam IKHAC secara khusus dan Fakultas Dakwah dan 

Ushuluddin IKHAC secara umum berupaaya untuk fokus kepada 

empat hal berikut: 1) tata kelola organisasi dan manajemen 

yang baik, 2) sumber daya manusia dan infrastruktur; 3) 

mahasiswa beserta lulusannya nanti; dan 4) Kurikulum dan 

proses pembelajaran. 

Berkaitan dengan kondisi internal lembaga, baik berupa 

kekuatan maupun kelemahan, dikaitkan dengan kondisi 

eksternal lembaga yang berupa peluang dan tantangan, 

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IKHAC dalam 

upaya  memertahankan eksistensinya dan meningkatkan 

kontribusinya bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa perlu 

meramu keempat aspek tersebut dengan cara yang  seefektif 

dan seefisien mungkin. 

Peluang yang cukup lebar terbuka bagi lembaga ini 

meliputi: (i) jumlah lulusan sekolah menengah atas 

(SMA/SMK/MA/MAK) yang merupakan calon mahasiswa terus 

mengalami peningkatan; (ii) perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi masih belum menunjukkan pelambatan 
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bahkan, sebaliknya, makin cepat; (iii) kebutuhan tenaga kerja 

profesional (berbasis ilmu pengetahuan) dan berkualitas terus 

mengalami peningkatan; (iv) kesadaran masyarakat akan peran 

pendidikan mengalami peningkatan; (v) ketersediaan dana 

untuk pengembangan lembaga dari beragam sumber cukup 

melimpah; dan (vi) ketersediaan dana untuk pengembangan  

sumberdaya manusia melalui kegiatan penelitian dari beragam 

sumber cukup melimpah. 

Sementara tantangan atau ancaman yang harus 

dihadapi meliputi: (i) daya beli masyarakat masih belum pulih 

dan masih relatif rendah; (ii) tingkat persaingan antar- 

perguruan tinggi swasta makin meningkat; (iii) persaingan yang 

tidak seimbang dengan perguruan tinggi negeri; (iv) globalisasi 

di bidang pendidikan yang membuka peluang masuknya 

lembaga pendidikan tinggi asing; dan (v) perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat 

Dengan kekuatan yang ada, Program Studi Komunikasi 

dan Penyiaran Islam IKHAC Kab. Mojokerto harus mampu 

menangkap peluang yang tersedia sekaligus mengatasi 

ancaman yang ada.  Kemampuan dimaksud, antara lain, dalam 

bentuk sebagai berikut. 

1) Kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang 

memiliki kualitas akademik yang baik dan memiliki 

daya saing tinggi, baik di tingkat nasional, regional 

maupun internasional yang beriman dan berakhlak 

mulia. Hal ini akan membantu lembaga dalam 

memeroleh calon mahasiswa. 
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2) Kemampuan untuk mengembangkan beragam 

produk akademik secara berkelanjutan. Dalam hal 

ini, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam 

sebagai pengelola ilmu harus mampu menghasilkan 

berbagai output keilmuan sesuai dengan kebutuhan 

pemangku kepentingan (stakeholders), dalam hal ini 

masyarakat dari pelbagai lapisan atau kalangan. 

Berkenaan dengan hal tersebut, sudah selayaknya 

paradigma pengelolaan IKHAC harus digeser dari 

pengelolaan lembaga yang berorientasi pada 

persediaan (supply-driven) ke pengelolaan lembaga 

yang berorientasi pada permintaan (demand-

driven). 

3) Kemapuan membangun manajemen perguruan 

tingi yang efisien, efektif, akuntabel, dan transparan 

dalam rangka mengembangkan dan menerapkan 

konsep tatakelola yang baik (good university 

governance). 

4) Kemampuan untuk membangun budaya kerja yang 

dilandasi oleh kejujuran, kekentalan komitmen, dan 

objektivitas secara terus menerus dalam rangka 

membangun budaya dan iklim akademik yang 

kokoh dan mapan. 

5) Kemampuan dalam memertahankan eksistensi dana 

meningkatkan kontribusi sivitas akademika dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

secara berkelanjutan. 
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6) Kemampuan meningkatkan modal sumberdaya 

manusia secara berkelanjutan melalui beragam 

kegiatan akademik berupa seminar, lokakarya, dan 

lain-lain. 

7) Kemampuan untuk membangun jaringan dengan 

berbagai lembaga baik untuk kepentingan 

pendidikan, penelitian, pengabdian pada 

masyarakat maupun untuk kepentingan pencarian 

sumberdana di luar sumberdana internal. 

8) Kemampuan memertahanakn dan mengembangkan 

sistem pengelolan sarana dan prasarana penunjang 

proses pembelajaran dengan konsep berbagi 

sumberdaya (resource sharing) dalam rangka 

mememertahankan dan bahkan meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pemanfataannya. 

 

Kemampuan dalam memadukan atau mengintegrasikan 

kedelapan kemampuan tersebut merupakan prasyarat lain yang 

juga harus dimiliki oleh Program Studi Komunikasi dan 

Penyiaran Islam IKHAC, karena pada hakikatnya kedelapan 

kemampuan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam 

rangka memertahankan eksistensi dan meningkatkan kontribusi 

lembaga bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

2.1 Visi Program Studi KPI IKHAC 

“Menjadi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran 

Islam Unggulan yang Berintegritas Islami dan Berjiwa 

Mandiri pada tahun 2021”. 

Kata “menjadi” sebagaimana tertera di dalam visi 

tersebut, mempunyai makna bahwa secara kelembagaan, 

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas 

Dakwah dan Ushuluddin IKHAC masih dalam “proses” atau 

masih dalam tahap “menuju ke” atau tahap “perjalanan” 

sampai pada tahap unggulan. Kata “berintegritas Islami” 

bermakna bahwa dalam proses bimbingan pengetahuan dan 

pendidikan di bidang komunikasi dan penyiaran Islam untuk 

membentuk kepribadian sivitas akademika yang bermartabat 

dan berintegritas Islam. Sedangkan kata “berjiwa mandiri” 

mempunyai arti hakikat dari kemerdekaan. Kemandirian 

merupakan konsep yang dinamis bahwa kehidupan dan 

kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik 

konsistensinya, perimbangannya dan nilai-nilai yang 

mendasari dan mempengaruhinya. Kemandirian ini dapat 

berarti: 

1) Kemandirian secara kelembagaan dalam 

menjalankan tugasnya, ketergantungan 

pembiayaan yang bersumber dari yayasan yang 
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makin kokoh sehingga ketergantungan 

pembiayaan dari luar menjadi kecil. 

2) Kemandirian keilmuan secara integratif 

tertandai dengan keilmuan Islam dan teori-

teori sosial dan komunikasi dalam pelaksanaan 

proses pendidikan 

3) Kemandirian sivitas akademika Program Studi 

tercermin antara lain ketersediaan sumber 

daya manusia berkualitas yang mampu 

memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan 

baik di bidang ilmu pengetahuan maupun 

bidang bisnis dan usaha.  

2.2 Misi Program Studi KPI IKHAC 

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. 
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4. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak 

yang terkait dalam bidang komunikasi dan 

penyiaran Islam sesuai dengan pelaksanaan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi.  

 

2.3 Tujuan Program Studi KPI IKHAC 

1. Menghasilkan lulusan komunikasi dan 

penyiaran Islam yang berintegritas Islami dan 

berjiwa mandiri 

2. Menghasilkan 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. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan 

studi lanjut dan/atau mengembangkan 

potensinya di bidang komunikasi dan 

penyiaran Islam.  

2.4 Sasaran Program Studi KPI IKHAC 

1. Terciptanya suasana akademik dan fasilitas 

yang mendukung peningkatan daya saing 

lulusan Program Studi Komunikasi dan 

Penyiaran Islam di tingkat regional dan 

nasional. 
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2. Terbangunnya budaya riset dan publikasi ilmiah 

di bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam yang 

menjadi rujukan dalam pemecahan masalah 

3. Terbangunnya model keilmuan yang 

berbasiskan pada pemberdayaan dan 

pengabdian masyarakat dengan jiwa yang 

berintegritas Islami dan mandiri 

4. Peningkatan kapasitas kelembagaan program 

studi dan kualitas lulusan yang berkepribadian 

dan berintegritas Islam yang menguasai ilmu 

pengetahuan, profesional, dan berjiwa 

entrepreneur 

 

2.6 Strategi Pencapaian Sasaran 

Berkaitan dengan Tujuan Pertama maka perlu 

dilakukan strategi sebagai berikut: 

1. Membangun kelembagaan dan budaya baru 

dalam tata kelola program studi 

2. Melakukan sosialisasi Program studi KPI kepada 

masyarakat luas baik secara online maupun 

offline 

3. Membangun Unit Penjaminan Mutu Prodi 

(UPM-KPI) berdasarkan aturan fakultas melalui 

Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Dakwah dan 

Ushuluddin (SPM-FDU) 

4. Memberdayakan kelompok keilmuan dosen 

untuk mengembangkan kurikulum dan 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran 
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5. Mengimplementasikan kegiatan mentoring 

untuk peningkatan kualitas dosen Prodi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam 

6. Meningkatkan kualitas input mahasiswa Prodi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam agar lulus 

tepat waktu dan mampu bekerja sesuai 

bidangnya 

Berkaitan dengan Tujuan Kedua maka perlu dilakukan 

strategi sebagai berikut: 

1. Melakukan penelitian dan kajian ilmiah 

berdasarkan bidang keilmuan dosen  

2. Mempublikasikan hasil penelitian dosen di tingkat 

internal, nasional dan internasional 

3. Menghasilkan karya-karya ilmiah tentang 

komunikasi dan penyiaran Islam  

4. Membangun komitmen SDM program studi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam 

 

Berkaitan dengan Tujuan Ketiga maka perlu dilakukan 

strategi sebagai berikut: 

1. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

oleh dosen program studi Komunikasi dan 

Penyiaran Islam di industri atau mitra dan 

berorientasi pada kualitas produk penelitian 

2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat 

melalui bidang komunikasi dan penyiaran Islam  
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Berkaitan dengan Tujuan Keempat maka perlu 

dilakukan strategi sebagai berikut: 

1. Membangun kelembagaan dan budaya baru 

dalam tata kelola program studi Komunikasi 

dan Penyiaran Islam Institut Pesantren KH. 

Abdul Chalim Mojokerto 

2. Mengembangkan jejaring dan kerjasama 

yang berorientasi pada peningkatan SDM 

dan kelembagaan Prodi Komunikasi dan 

Penyiaran Islam dalam rangka Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 
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BAB III 

KEBIJAKAN DASAR DAN RENCANA PROGRAM 

 

A. Bidang Organisasi dan Manajemen Kebijakan Dasar  

1. Pengembangan manajemen kelembagaan yang 

berbasis pada penguatan database program studi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam  

- Membuat bank data prodi KPI di bagian 

akademik institut 

- Menyusun pelaksanaan program kerja yang 

mengacu peningkatan kualitas kerja dalam 

menciptakan pelaksanaan manajemen Prodi 

KPI yang akuntabel, transparan dan 

profesional 

- Melakukan pengembangan sumber daya 

manusia baik tenaga dosen maupun tenaga 

pendidikan 

2. Peningkatan citra prodi KPI IKHAC sesuai standar BAN-

PT dengan target nilai “B 

- Mengajukan submit akreditasi di BAN-PT 

setelah dilakukannya audit internal 

- Membangun citra prodi KPI IKHAC sebagai 

program studi unggulan yang berintegritas 

Islami dan berjiwa mandiri melalui sosialisasi 

dan publikasi visi-misi 
B. Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan  

1. Peningkatan kualitas pendidikan sesuai SN-Dikti 



15  

2. Perbaikan rasio mahasiswa dan dosen 

3. Pembaharuan kurikulum pendidikan yang dijiwai 

oleh semangat entrepreneur 

4. Peningkatan daya saing regional sebagai langkah 

menuju nasional dan bahkan internasional 

5. Peningkatan motivasi prestasi mahasiswa melalui 

berbagai kegiatan kompetisi yang diadakan oleh 

internal maupun eksternal 

6. Peningkatan kualitas SDM dosen dengan 

mengikutsertakan dalam berbagai forum ilmiah 

baik tingkat lokal/regional/nasional 

7. Pembekalan soft skill kepada  mahasiswa sebagai 

upaya untuk memberikan nilai tambah bagi lulusan 

KPI 

8. Pengembangan Unit Kegiatan Mahasiswa yang 

produktif 

9. Peningkatan kuantitas, kualitas, kompetensi dan 

profesionalisme dosen 

C. Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat  

1. peningkatan publikasi ilmiah di tingkat lokal, 

nasional dan internasional 

2. peningkatan kemampuan dosen dan keahlian 

dalam bidang penelitian untuk memperoleh hibah 

kompetisi 

3. pengembangan kajian penelitian yang mengarah 

pada upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan 

pendidikan dan pengembangan keilmuan 
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4. diseminasi dan implementasi hasil penelitian yang 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

D. Bidang Penunjang Penyelenggaran Pendidikan 

1. pengembangan laboratorium baik secara kualitatif 

maupun kuantitatif sebagai sarana penunjang 

pendidikan yang mampu memenuhi standar 

minimal pendidikan nasional 

2. pengembangan tenaga laboran yang kredibel untuk 

penignkatan pelayanan pendidikan 
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BIDANG SASARAN STRATEGI CAPAIAN 
201

5 
201

6 
201

7 
201

8 
201

9 

1. Kelembagaan 
dan 
Manajemen  

1) Peningkatan 
citra prodi KPI 
IKHAC sesuai 
standar BAN-PT 
dengan target 
nilai “B” 

1) Mengajukan submit 
akreditasi di BAN-PT 
setelah dilakukannya 
audit internal 

2) Membangun citra prodi 
KPI IKHAC sebagai 
program studi unggulan 
yang berintegritas Islami 
dan berjiwa mandiri 
melalui sosialisasi dan 
publikasi visi-misi 

1) Dalam proses 
pengajuan setelah 
perbaikan melalui 
simulasi audit 
borang 

2) Sosialisasi prodi di 
lembaga-lembaga 
pendidikan sekitar 

3) Publikasi prodi 
melalui website, 
brosur, banner 

4) Berdirinya Unit 
Penjaminan Mutu 
tingkat prodi 
(UPM-KPI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

2) Pengembangan 
manajemen 
kelembagaan 
yang berbasis 
pada penguatan 
database prodi 
KPI  

1) Membuat bank data 
prodi KPI di bagian 
akademik institut 

2) Menyusun pelaksanaan 
program kerja yang 
mengacu peningkatan 
kualitas kerja dalam 

1) Bank data prodi KPI 
2) Website Fakultas 

dan Prodi KPI 
3) Rapat program 

kerja tiap tahun 
sekali di awal 
semester 
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menciptakan 
pelaksanaan 
manajemen Prodi KPI 
yang akuntabel, 
transparan dan 
profesional 

3) Melakukan 
pengembangan sumber 
daya manusia baik 
tenaga dosen maupun 
tenaga pendidikan 
 

4) Review 
pelaksanaan 
program kerja 
(manajemen 
review) akhir 
semester 

5) Mengirimkan 
dosen atau tendik 
untuk studi lanjut 
baik jalur beasiswa 
maupun mandiri 

6) Mengirimkan 
dosen/tendik 
untuk mengikuti 
pelatihan yang 
berkaitan dengan 
pengembangan 
kompetensi  

2. Pendidikan 
dan 
kemahasiswa
an 

1) Peningkatan 
kualitas 
pendidikan 
sesuai SN-Dikti 

2) Perbaikan rasio 
mahasiswa dan 

1) Melakukan seleksi 
kualitas input 
mahasiswa agar dapat 
menyelesaikan studi 
tepat waktu 

2) Memenuhi rasio 

1) terselenggaranya 
PMB dengan tes 
TPA, baca al-
Qur’an, bahasa 
Arab dan bahasa 
Inggris 
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dosen 
3) Pembaharuan 

kurikulum 
pendidikan 
yang dijiwai 
oleh semangat 
entrepreneur 

4) Peningkatan 
daya saing 
regional 
sebagai langkah 
menuju 
nasional dan 
bahkan 
internasional 

5) Peningkatan 
motivasi 
prestasi 
mahasiswa 
melalui 
berbagai 
kegiatan 
kompetisi yang 
diadakan oleh 
internal 

mahasiswa dan dosen 
3) Mengadakan workshop 

kurikulum berbasis KKNI 
4) Memutaakhirkan  

kurikulum dengan 
kurikulum hasil asosiasi 
program studi KPI 
nasional (ASKOPIS) 

5) Mengoptimalkan 
penyelenggaraan 
kurikulum internal 
sebagai ciri khas institusi 

6) Mengikuti asosiasi prodi 
KPI nasional ASKOPIS 
pada setiap tahun dan 
selalu aktif di dalam 
Forum Komunikasi prodi 
KPI Kopertais IV 
(Forkopis IV) 

7) Mengadakan Seminar 
nasional/internasional  

8) Melakukan sosialisasi 
dosen PA 

9) lokakarya kejurnalistikan 
yang diadakan institut 

2) terpenuhinya rasio 
mahasiswa dan 
dosen 1:30 

3) terlenggaranya 
Workshop 
kurikulum berbasis 
KKNI 

4) pemutakhiran 
kurikulum sesuai 
hasil pertemuan 
asosiasi KPI 
(ASKOPIS) 

5) terlenggaranya 
kurikulum internal 
sebagai ciri khas 
institut dengan 
mata kuliah 
institusional 
Aswaja, Akuntansi, 
IT, bahasa Arab-
Inggris selama 6 
semester 

6) tersusunya RPS 
dan Modul 
Perkuliahan 
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maupun 
eksternal 

6) Peningkatan 
kualitas SDM 
dosen dengan 
mengikutsertak
an dalam 
berbagai forum 
ilmiah baik 
tingkat 
lokal/regional/n
asional 

7) Pembekalan 
soft skill kepada  
mahasiswa 
sebagai upaya 
untuk 
memberikan 
nilai tambah 
bagi lulusan KPI 

8) Pengembangan 
Unit Kegiatan 
Mahasiswa 
yang produktif 

9) Peningkatan 

ataupun prodi 
10) pengiriman mahasiswa 

dalam kegiatan 
mahasiswa yang 
diadakan oleh 
Forkomnas Mahasiswa 
KPI baik di tingkat 
nasional dan kopertais 
IV 

11) mengadakan 
pembekalan soft skill 
sesuai dengan jiwa 
integritas Islami dan 
jiwa kemandirian 

12) melakukan evaluasi 
dosen dalam 
pembelajaran 
 
 

7) terlenggaranya 
seminar 
nasional/internasio
nal 

8) terselenggaranya 
lokakarya dan 
kegiatan 
kejurnalistikan, 
videografi, dan 
desain grafis 

9) terselenggaranya 
pembimbingan 
akademik oleh 
dosen dan 
mahasiswa 

10) mahasiswa 
mendapatkan 
pengalaman 
organisasi di 
Forkomnas 
Mahasiswa KPI dan 
Muskerwil 

11) mahahasiswa 
mendapatkan 
pengalaman 
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kuantitas, 
kualitas, 
kompetensi dan 
profesionalisme 
dosen 

spiritual, mental, 
dan moral sesuai 
nafas Islam 

12) mahasiswa 
mendapatkan 
pendidikan ala 
pesantren dan 
pengajian kitab 
kuning 

13) dosen terevaluasi 
di setiap akhri 
pembelajaran 

3. penelitian dan 
pengabdian 
masyarakat 

1) peningkatan 
publikasi ilmiah 
di tingkat lokal, 
nasional dan 
internasional 

2) peningkatan 
kemampuan 
dosen dan 
keahlian dalam 
bidang 
penelitian 
untuk 

1) memberikan dorongan 
kepada dosen untuk 
meningkatkan publikasi 
ilmiah baik tingkat lokal, 
nasional dan 
internasional 

2) menyelenggarakan 
kegiatan-kegiatan yang 
mengarah kepada 
pemberdayaan dosen 
dalam kegiatan 
penelitian 

1) seminar nasional 
2) seminar 

internasional 
3) kuliah tamu 
4) kajian keilmuan 

komunikasi 
5) lahirnya buku 

tulisan mahasiswa 
kolaborasi dengan 
dosen 

6) bedah buku 
mahasiswa 
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memperoleh 
hibah kompetisi 

3) pengembangan 
kajian 
penelitian yang 
mengarah pada 
upaya 
peningkatan 
kualitas 
penyelenggaraa
n pendidikan 
dan 
pengembangan 
keilmuan 

4) diseminasi dan 
implementasi 
hasil penelitian 
yang 
meningkatkan 
kualitas hidup 
masyarakat 

3) meningkatkan jumlah 
proposal penelitian yang 
dikirimkan pada 
kompetisi yang ada di 
luar kampus 

4) meningkatkan peran 
akademik dalam 
pengabdian kepada 
masyarakat  

kolaborasi dengan 
dosen 

7) workshop metode 
penelitian  

8) pelatihan 
jurnalistik oleh 
mahasiswa  

9) pelatihan website 
oleh mahasiswa 

10) pengabdian 
masyarakat oleh 
dosen di lembaga 
pendidikan 

4. penunjang 
penyelenggar
aan 

1) pengembangan 
laboratorium 
baik secara 

1) mengembangkan 
laboraturiom yang baik 
sebagai sarana 

1) terdapat sistem 
informasi dengan 
sistem jaringan wifi 
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pendidikan  kualitatif 
maupun 
kuantitatif 
sebagai sarana 
penunjang 
pendidikan 
yang mampu 
memenuhi 
standar 
minimal 
pendidikan 
nasional 

2) pengembangan 
tenaga laboran 
yang kredibel 
untuk 
penignkatan 
pelayanan 
pendidikan  

penunjang pendidikan  
2) mengembangkan tenaga 

laboran yang kredibel 
untuk peningkatan 
pelayanan pendidikan 

2) terdapat lab-
komputer  

3) terdapat lab-
multimedia 

4) terdapat lab-desain 
grafis 

5) terdapat studio 
radio 

6) terdapat studio KPI 
mengenai public 
speaking 

7) pengajuan 
perizinan radio 

8) pengajuan usulan 
rekrutmen tenaga 
laboran   
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BAB IV 

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 

 Program  Indikator Kinerja yang akan dicapai  
 a.  Pengembangan  Organisasi 1. Sistem Penjaminan a. Memiliki perangkat organisasi dan 
 dan Managemen  Mutu  dokumen mutu akademik.   

     b. Terlaksananya audit mutu akademik 
     secara periodik dan tertib.   

     c.  Audit internal manajemen bidang 
     akademik.     
       

  2. Pengembangan SDM a. Kualitas SDM meningkat.   

  3. Tata Kelola  a. Visi,  Misi,  Tujuan  mencapai  standar 
     kinerja normatif : layak, cukup, relevan, 
     suasana akademik yang menunjang, 
     efektif, efisien, sustainable, dan produktif. 
     b. Bekerjanya  merit-based  system  dalam 
     pengelolaan organisasi.   
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 Program   Indikator   Kinerja yang akan dicapai  
 b.  Pemerataan dan 1. Daya tampung  Pengoptimalan jalur masuk mahasiswa 
 Perluasan akses    baru dengan tetap memperhitungkan 
 pendidikan     kualitas,sarana, prasarana, dan nisbah 
      dosen:mahasiswa   
        

   2. Diversifikasi Pendidikan a. Pengembangan   peminatan menjadi 
       program Studi   

      b.  Pembukaan program pascasarjana baru 
       (S2 dan S3)    
      

 c.  Pengembangan Mutu dan 3. Peningkatan kualitas a.  Dosen dengan pendidikan S2 = 55 % 
 Relevansi Pendidikan.  SDM  b.  Dosen dengan pendidikan S3 = 40% 
      c. Penguasaan IT Dosen = 100%  

      d.  Jumlah dosen yang mampu berbahasa 
       inggris dengan skor toefl 
       >500/IELTS>5,5 = 60%   

      e. Jumlah publikasi buku ajar = 15/tahun 

       

 
f. Beban tenaga dosen = 12 sks/semester 
(Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat) 
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  PENGEMBANGAN PENDIDIKAN        

Program  Indikator   Kinerja yang akan dicapai     

 4. Peningkatan sarana dan a.  ratio ruang lab/mhs = 9 m2/mhs.    

  prasarana pendidikan. b.  Ratio Ruang Dosen/dosen = 3,95 m2  

    c. Penggunaan  TI  =  70%  dari  total  

     aktivitas.        

    d.  Penambahan jumlah referensi baik  

     jurnal, e-journal dan teks book.     
         

 5. Peningkatan mutu a.  Pemenuhan standar EWMP     

  lulusan serta b.  Optimalisasi penggunaan ruang kuliah  

  peningkatan efisiensi  untuk kegiatan PBM       

  dan  efektifitas proses c. Peningkatan nilai  akreditasi jurusan  

  belajar mengajar.  Ilmu Komunikasi.       

d.  Pengembangan Kurikulum berbasis  a. Rekontruksi kurikulum yang efisien,  

Kurikulum kompetensi   berbasis  kompetensi dan  berstandar  

     internasional.       

    b.  Proses belajar mengajar yang mengacu  
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       kepada  problem  based  learning  dan 
       Student centered learning. 

e.  Pengembangan Rating Prodi   a. Memperoleh Nilai akreditasi maksimal, 

 Manajemen Pendidikan KPI   pada setiap versi akreditasi. 
       

  PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN     

 Program  Indikator   Kinerja yang akan dicapai  

f. Pengembangan 1. Pembinaan Minat, a. Sasaran PBM = 100 %   

 Kemahasiswaan  Bakat, Penalaran  dan b. Meraih  juara  PKM,  PKM  Maba,  

   Kesejahteraan   Lomba seni dan olahraga,  
   mahasiswa.   mendapat dana hibah PKM.  

      c. Terselenggaranya kegiatan  

       kompetisi kreatifitas mahasiswa  

       

Program studi komunikasi dan 
penyiaran islam  

          

g. Peran Alumni 1. Jalinan komunikasi b. Tersedianya media komunikasi  
   alumni dengan prodi  alumni berupa mailling list.  

   KPI.  c. Tersedianya perangkat administrasi  

       &  dokumen  data  alumni  yang  

       lengkap     
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h.  Pengembangan  1. masyarakat sebagai Optimalisasi  interaksi kegiatan 
Pengabdian kepada  tempat belajar  kemahasiswaan  dengan masyarakat, 
masyarakat      dalam bentuk studi lapangan, 

      pembinaan, pendampingan dan 
      pemberdayaan     
         

  2. masyarakat sebagai Terbentuknya jaringan kerja sama 
   sumber finansial  dengan   beberapa   unit   UKM   di 
      masyarakat  melalui program 
      pendampingan, & pemberdayaan.  
      Optimalisasi program community 
      leader bagi mahasiswa di masyarakat. 
    

PENUNJANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN   

Program   Indikator   Kinerja yang akan dicapai  
i.  Penunjang  1. Terpenuhinya jumlah Lab Adanya  ruang  lab  dan  sarana  yang 

penyelenggaraan   di   bidang komunikasi memadai.     

pendidikan   secara   kualitatif dan       

   kuantitatif pada setiap       

   peminatan.         
        

  2. peningkatan SDM  Kualitas SDM naik   
     

  3. Sarana dan Prasarana Terpenuhinya fasilitas yang memadai. 
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 4.  Kesejahteraan a. Angka kehadiran meningkat 
  b. Disiplin kerja meningkat 
  c. Meningkatnya kesejahteraan dosen 
   dan karyawan. 
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BAB V 

PENUTUP 

Rencana Operasional Program Studi Komunikasi dan 

Penyiaran Islam IKHAC Mojokerto tahun 2017-2018 

merupakan ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan 

dari renstra sebelumnya. Dokumen ini akan menjadi acuan 

bagi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam penyusunan 

program kerja dan anggaran. 

 

Rencana operasional yang disusun telah memberikan 

arahan yang jelas atas visi, misi, tujuan, sasaran, program dan 

kegiatan. Demikian juga dengan indikator kinerja yang 

merupakan sasaran antara dalam rangka pencapaian visi Prodi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam IKHAC telah dipaparkan 

dengan jelas dan terukur. Semoga dengan kerjasama dan 

komitmen semua dosen, mahasiswa dan stakeholder Prodi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam IKHAC, renop ini dapat 

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan visi,misi yang 

ditetapkan. 
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