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A. Visi dan Misi Program Studi 

 Visi : 

 Menjadi Program Studi yang unggul dan berdaya saing tinggi secara nasional dan internasional, serta menjadi 
yang terdepan dalam pengembangan ilmu dakwah yang integratif dan transformatif bagi kemajuan agama dan 
peradaban Islam tahun 2025. 

 

Misi : 

Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam As-Syafi’iyah mengemban 
misi sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang memadukan teori dan praktek dengan berorientasi 
pada terpadunhya ilmu dan agama. 

2.  Melakukan penelitian dan pengkajian tentang dakwah Islam, baik dalam bentuk studi kepustakaan (library 
reaserch), maupun studi lapangan (Field reaserch) dengan memperhatikan fenomena dan dinamika yang 
terjadi dalam masyarakat.   

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wujud kepedulian sosial disamping sebagai wujud 
pengamalan dan pengembangan teori sesuai prinsip berilmu amaliah dan beramal ilmiah. 

4. Melaksanakan berbagai kegaitan ilmiah baik dalam bentuk diskusi, seminar, maupun lokakarya (workshop) 
yang dilakukan dalam rangka membangun atmosfir akademik yang kondusif bagi kemajuan ilmu dakwah. 

5. Menggalang kerjasama dengan berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah dalam dan luar negeri 
terutama dalam bidang riset dan pengembangan sumber daya manusia (human resources development). 

 
B. Capaian Pembelajaran Lulusan 

 
1. Sikap 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 
b. Berpegang teguh pada nilai-nilai Islam yang bersumber al-Qur’an dan al-Hadits. 
c. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. 
d. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

peradaban berdasarkan Pancasila. 

2. Pengetahuan 

a. Memahami berbagai disiplin ilmu keislaman klasik maupun modern. 
b. Memahami filsafat, aliran-aliran dan metodologi dakwah. 
c. Menguasai teori-teori komunikasi dan aplikasi media modern. 
d. Memahami perubahan sosial & pergerakan dakwah dalam rangka kemajuan umat dan bangsa. 

3. Keterampilan 

a. Mampu berdakwah secara lisan, tulisan, audiovisual, dan media social 
b. Mampu mengelola dan mengembangkan lembaga-lembaga dakwah sebagai pusat pembelajaran Islam 
c. Mampu menggerakan potensi dan kekuatan umat untuk kemajuan bangsa dan peradaban Islam 
d. Mampu membuat program-program dakwah berbasis aplikasi dan media online 

 


