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KATA  PENGANTAR 

Syukur alhamdulillah disampaikan ke hadirat Allah, Tuhan Rabb al-

‘Alamin. Selawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw., 

atas selesainya penyusunan pedoman Kebijakan Akademik Fakultas 

Dakwah dan llmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri 

Padangsidimpuan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, mengamanatkan bahwa dosen sebagai 

pendidik profesional dan ilmuwan mempunyai tugas utama 

melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu mentransformasikan, 

mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

Peningkatan mutu, baik dalam aspek manajemen, individu, 

kompetensi, dan kinerjanya menjadi dasar bagi peningkatan mutu 

pendidikan di Fakultas Dakwah dan llmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan. Tanpa manajemen mutu, kualitas dosen sulit 

ditingkatkan sesuai dengan standar yang diinginkan. Oleh kerena itu, 

Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan bagian integral dari 

kegiatan penjaminan mutu akademik Fakultas Dakwah dan llmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.  

Buku Pedoman Kebijakan Mutu Fakultas Dakwah dan llmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan ini bertujuan untuk memberikan 

panduan bagi pelaksana penjaminan mutu di lingkungan Fakultas 

Dakwah dan llmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan dalam 

pelaksanaan penjaminan mutu Tridharma Perguruan Tinggi.  

Kehadiran buku pedoman ini juga diharapkan menjadi pegangan 

dalam perbaikan dan peningkatan mutu manajemen, individu, 

kompetensi, dan kinerja di lingkungan Fakultas Dakwah dan llmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. Demikian buku Kebijakan Mutu 

ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi penjaminan mutu Tridharma 
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Perguruan Tinggi di Fakultas Dakwah dan llmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan. Amin, ya Rabbal ‘Alamin.  

 

Padangsidimpuan, 01 Apri 2022 

                                              

    Dekan 

 

 

 

      (Dr. Magdalena, M.Ag.) 
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A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa 

globalisasi di dunia pada masa kini membawa perubahan paadigma 

pendidikan. Sekarang ini paradigma pendidikan diarahkan kepada student 

oriented based learning sehingga mampu memproduksi lulusan yang 

memiliki kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuai dengan 

kompetensi program studi. Perubahan ini dituntut sehingga lulusan yang 

dihasilkan perguruan tinggi dapat diterima sesuai dengan kebutuhan pasar 

kerja. 

Tujuan pendidikan perguruan tinggi didasarkan pada tridharma 

perguruan tinggi Oleh sebab itu, penyelenggaraan pendidikan harus 

berorientasi kepada pengembangan dharma pendidikan dan pengajaran, 

dharma penelitian, dan dharma pengabdian kepada masyakarat ditambah 

dengan kerjasama lembaga. Keseluruhannya diarahkan untuk sampai 

kepada tujuan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan sebagai institusi pendidikan tinggi Islam  yang integratif 

dan berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan keilmuan, 

keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal yang inter-konektif. 

Sesuai dengan visi dan misinya, Fakultas Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan berperan aktif dalam pengembangan 

masyarakat islam dan ilmu pengetahuan, terutama dalam pembangunan 

bangsa melalui penyediaan sumber daya manusia yang unggul dan 

integratif – interkonektif berbasis ICT dan kearifan Lokal. Fakultas Dakwah 

Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan berperan serta dalam 

    BAB I PENDAHULUAN 
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peningkatan  kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, 

dan sekaligus memelihara kelestarian lingkungan dan budaya. Dalam 

pelaksanaan tri dharmanya, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi 

IAIN Padangsidimpuan menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dan menguatkan dengan berbagai pihak, baik pemerintah 

maupun swasta, baik dalam maupun luar negeri. 

Sementara itu, pihak berkepentingan dengan Fakultas 

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan  (stakeholders) dan 

perkembangan dunia pendidikan mendorong Fakultas Dakwah Dan 

Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan untuk berkomitmen 

mengupayakan perbaikan terus-menerus dalam kualitas proses 

pendidikannya, terutama dengan menekankan efisiensi, efektivitas, 

dan produktivitas proses dan  relevansi kompetensi lulusan serta 

spesifikasi ilmu pengetahuan yang dihasilkan. Hal ini diperlukan untuk 

menjaga eksistensi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan sekaligus peningkatan peran Fakultas Dakwah Dan 

Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan melalui perwujudan misi dan 

visinya. Hal ini dilakukan dengan harapan Fakultas Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan dapat terus meningkat, berkembang, 

dan terkemuka di lingkungan pendidikan tinggi, paling tidak di tingkat 

Nasional. 

Pengembangan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi diarahkan 

menuju research-based university dan dilakukan secara bertahap. 

Perubahan dari teaching university menjadi research-based university 

membutuhkan perubahan yang mendasar, termasuk perubahan budaya 

dan etos kerja. Hal ini tentu membutuhkan dukungan kepemimpinan 

yang kuat dan visioner untuk menciptakan organisasi sehat dan iklim 

kerja kondusif bagi pengembangan dan pelaksanaan kegiatan akademik. 

Tidak mudah menjadi research-based university dan tantangan 

terbesar adalah menumbuhkembangkan budaya penelitian di kalangan 

sivitas akademika sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pengabdian 

kepada masyarakat. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN 
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Padangsidimpuan berupaya agar pendidikan, pengajaran, dan 

pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan dasar hasil 

penelitian para dosen dengan melibatkan mahasiswa. Penguatan 

budaya penelitian berkualitas di kalangan sivitas akademika 

memerlukan langkah-langkah yang sistematis, terencana, dan 

berkelanjutan. Oleh sebab itu, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi 

IAIN Padangsidimpuan mengintensifkan peningkatan mutu Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. 

Dalam perwujudan visi dan misinya, Fakultas Dakwah Dan 

Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan menyusun rencana strategis 

untuk pengembangan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana 

Strategis Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 

Tahun 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis Fakultas Dakwah Dan 

Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 2020-2024 didasarkan pada 

evaluasi diri dan identifikasi tantangan dalam pengembangan tersebut. 

Dengan memperhatikan hal tersebut, serta pengaruh lingkungan internal 

dan lingkungan eksternal terhadap upaya pencapaian visi, misi, dan 

tujuan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan, 

maka terangkum beberapa isu dalam isu strategis pendidikan tinggi 

nasional sebagai berikut: 

1. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan;  

2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing; 

3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik; 

4. Penguatan Sumber Pendanaan; 

5. Globalisasi dan Daya Saing. 

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan merupakan upaya 

perguruan tinggi membuka peluang seluas-luasnya bagi seluruh 

masyarakat. Isu utama ini juga mencakup pengertian ‘long life education' 

yang berimplikasi bahwa Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan harus mengupayakan layanan pendidikan tinggi 

kepada semua kelompok umur yang secara akademik berpotensi 

menerima layanan pendidikan tinggi. Perluasan akses tidak hanya bagi 
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warga negara Indonesia tidak mampu secara ekonomi, tetapi juga yang 

berdomisili di daerah terpencil, dan bebas bias jender. 

Isu utama Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing dilakukan 

terhadap keluaran (output) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu 

pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Dalam upaya mewujudkan visi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi 

IAIN Padangsidimpuan menjadi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi 

Berbasis Riset, pelaksanaan pendidikan/pengajaran dan pengabdian 

kepada masyarakat didasarkan pada hasil penelitian berkualitas dan 

relevan dilakukan oleh sivitas akademika Fakultas Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 

Isu utama Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan 

Publik dan Penguatan Sumber Pendanaan Pendidikan di Fakultas 

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan merupakan 

upaya pewujudan Good Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasie 

Governance (GIG). Hal ini tidak terlepas dari isu utama Penguatan 

Sumber Pendanaan sebagai pendukung otonomi dan kualitas 

penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Penyehatan organisasi 

diperlukan karena organisasi yang sehat menjadi prasyarat utama untuk 

dapat berkontribusi pada kebebasan akademik, inovasi dan 

kreativitas, mendorong efisiensi, efektivitas, dan tanggungjawab 

organisasi, dan menjadikan perguruan tinggi sebagai aset bukan sebagai 

beban. 

Penerapan GIG dan penyelenggaraan pendidikan tinggi berkualitas 

dan berdaya saing tentu diarahkan untuk mencapai isu utama Globalisasi 

dan Daya Saing institusi. Peningkatan daya saing institusi diperlukan 

untuk menjaga eksistensi dan peran Fakultas Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan  dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Peningkatan daya saing  nasional dilaksanakan dengan mendorong 

program/disiplin ilmu yang dapat menaikkan daya saing bangsa melalui 

peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
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kepada masyarakat. 

Kebijakan akademik ini disusun dengan mengacu pada Renstra 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan Tahun 

2020-2024  dan digunakan sebagai acuan kebijakan dasar dalam 

perumusan peraturan, standar prosedur, dan rencana pengembangan 

akademik di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan. Kebijakan akademik ini dijadikan landasan dan 

pedoman bagi pelaksanaan program akademik. Hal ini merupakan 

upaya Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 

untuk mendorong peningkatan mutu akademik dan perwujudan Fakultas 

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan sebagai research-

based university. 

Tuntutan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk pengembangan 

tridharma perguruan tinggi menghendaki adanya arah penyelenggaraan 

akademik. Arah penyelenggaraan akademik tersebut didasarkan atas telaah 

kritis yang didasarkan pada kebutuhan dan harapan menghasilkan lulusan 

yang berkualitas. Di samping itu, penyelenggaraan pendidikan ini disusun 

berdasarkan nilai-nilai dan identitas institusi, serta mengacu kepada isu-isu 

strategis Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 

Atas dasar pemikiran ini disusunlah arah penyelenggaraan pendidikan 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan dalam 

bentuk Kebijakan Akademik.  

Kebijakan Akademik Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan ini memuat kebijakan dharma pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat., serta kerjasama lembaga. Kebijakan 

Akademik ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan 

di setiap fakultas dan program studi di lingkungan Fakultas Dakwah Dan 

Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. Pedoman ini menjadi acuan 

utama bagi seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa  

dalam menyusun dokumen induk akademik dan dokumen mutu di 

lingkungan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan.  
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B. LANDASAN FILOSOFIS 

 

Sesuai dengan mandatnya, Fakultas Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padangsidinmpuan merupakan lembaga pendidikan 

tinggi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pengajaran, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bertujuan untuk 

berperanserta aktif dalam mencerdaskan bangsa, meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, dalam upaya mewujudkan bangsa Indonesia 

yang bermartabat, berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Perspektif ini sesuai dengan tiga prinsip dasar 

hidup, yakni iman, ilmu dan amal (Q.S. al-Mujadalah: 11, dan Q.S       al-

Jum’ah: 2) 

C. PRINSIP PENYELENGGARAAN AKADEMIK 

Tujuan pendidikan IAIN Padangsidimpuan pada dasarnya 

melaksanakan tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945. Agar tidak melenceng dari tujuan yang dicita-citakan, 

penyelenggaraan akademik harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu:    

1. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 

merupakan bagian masyarakat dunia yang mampu berpartisipasi 

aktif dalam pembangunan dunia global yang berperadaban 

sehingga mampu menata sistem masyarakat madani, maju, dan 

sejahtera demi kepentingan umat Islam. 

2. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 

merupakan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi perjuangan 

yang mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945 dalam keberagamaan dan kemajemukan nusantara 

(Bhineka Tunggal Ika). 

3. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 

merupakan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi nasional yang 
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mengedepankan ideologi dan pandangan hidupnya berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI. 

4. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 

merupakan institusi pendidikan tinggi Islam yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai ajaran Islam berdasarkan Alquran dan Hadis. 

5. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 

merupakan  Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi kebangsaan 

yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara melalui 

kepentingan rakyat guna mencapai kehidupan yang adil dan 

sejahtera.  

6. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 

merupakan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi pusat 

peradaban yang mampu mengembangkan dan melestarikan 

kebudayaan Indonsia sehingga terwujud masyarakat Indonesia 

yang berperadaban. 

7. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 

merupakan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi penyelenggara 

pendidikan dan pengajaran dengan menjamin kebebasan akademik, 

mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dengan memenuhi etika 

keilmuan dan menghindari tindakan plagiat. 

8. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 

merupakan pusat penelitian yang berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni yang berwawasan keilmuan, keislaman, 

keindonesiaan, dan kearifan lokal yang inter-konektif. 

9. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 

merupakan lembaga pengabdian kepada masyarakat yang 

berorientasi pada keilmuan, keislaman, keindonesiaan, dan kearifan 

lokal yang inter-konektif sehingga dapat berkontribusi dalam 

peningkatan ilmu pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat.   

10. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 

merupakan institusi pendidikan yang menggalang kerjasama intra 
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dan antar lembaga untuk memperkuat peranan akademik di tengah 

lembaga lainnya. 

11. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 

merupakan komunitas yang menyelenggarakan kegiatan akademik 

secara terencana dan berkelanjutan sesuai dengan Rencana Strategis 

(Renstra) yang disusun oleh seluruh komponen institusi untuk 

mencapai visi dan misi serta tujuan Fakultas Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi. 

12. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 

merupakan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi yang 

melaksanakan manajemen pendidikan tinggi dengan jelas, 

sistematis, terbuka, dan akuntabel berdasarkan azas keadilan dan 

kesejahteraan, kecerdasan dan kebijakan kolektif seluruh unsur 

pimpinan demi terwujudnya budaya kerja kondusif. 

13. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 

merupakan komunitas akademik yang melakukan inovasi, 

kreativitas, produktivitas yang tinggi dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni yang berwawasan keilmuan yang 

integratif dan berbasis riset yang inter-konektif. 

14. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 

merupakan institusi akademik yang menjamin penyelenggaraan 

akademik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan 

akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. 

15. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 

merupakan komunitas siitas akademika yang berkewajiban 

menjaga suasana akademik kampus sehingga mampu 

menghasilkan lulusan berkualitas. 

 

D. NILAI DASAR PENYELENGGARAAN AKADEMIK  

Di samping beberapa prinsip di atas, penyelenggaraan akademik 

harus memenuhi beberapa azas, yaitu: 

1. Keteguhan mematuhi Pancasila dan UUD 1945.  



9 
 

2. Kewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. 

3. Tanggung jawab dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan Fakultas 

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 

4. Kesadaran dalam menerapkan peraturan pendidikan terutama yang 

berkaitan dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. 

5. Kesadaran tinggi dalam mementingkan nilai persatuan, kesatuan, 

dan keharmonisan dalam keberagaman. 

6. Keteguhan dalam mengutamakan nilai-nilai aksesibilitas, 

kesetaraan, keadilan, dan objektivitas dalam penyelenggaan 

akademik. 

7. Kesadaran mendalam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni yang berwawasan keilmuanyang integratif dan 

berbasis riset yang inter-konektif. 

8. Kesadaran tinggi dalam amanah mencapai kinerja yang berkualitas 

dan berkelanjutan. 

9. Kesadaran tinggi dalam melaksanakan manajemen akademik yang 

transparan dan akuntabel sehingga dapat mewujudkan pelayanan 

akademik berkualitas bagi masyarakat. 

10. Kesadaran tinggi dalam mewujudkan kepuasan stakeholder. 

 

E. PRINSIP DASAR 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 

dikembangkan berdasar prinsip dasar sebagai berikut: 

1. Penerapan yang konsisten dan menyeluruh atas nilai-nilai 

kebenaran agama Islam,  nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta 

falsafah penyelenggaraan pendidikan tinggi;   

2. Pengelolaan pendidikan tinggi yang otonom,

 mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, untuk 

mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing 

bangsa. 
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F. AZAS PENYELENGGARAAN AKADEMIK  

Azas penyelenggaraan akademik di Fakultas Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan, yaitu: 

1. Azas akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan kebijakan akademik 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 

harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

2. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan akademik harus terbuka, 

jelas, dan sistematis sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

3. Azas mutu, yaitu penyelenggaraan akademik harus berorientasi 

pada mutu sehingga mampu menghasilkan lulusan yang 

berkualitas. 

4. Azas hukum, yaitu setiap kegiatan akademik yang dilaksanakan 

seluruh pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan 

mahasiswa harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. 

5. Azas aksesibilitas, yaitu setiap kegiatan dan pelayanan akademik 

bagi seluruh komponen dapat diakses secara terbuka dan 

bertanggung jawab untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Fakultas 

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 

6. Azas kebersamaan, yaitu penyelenggaraan akademik dilaksanakan 

oleh seluruh komponen secara terpadu, terstruktur, terorganisir, dan 

bekerja sama berdasarkan rumusan visi, misi, dan tujuan Fakultas 

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.     

7. Azas sosial, yaitu penyelenggaraan akademik berorientasi pada 

kepentingan masyarakat demi perwujudan tujuan pendidikan dan 

pembangunan nasional. 

8. Azas manfaat, yaitu penyelenggaraan akademik dilaksanakan untuk 

memberikan manfaat bagi mahasiswa demi kemajuan sivitas 

akademika, institusi, bangsa, dan negara. 

9. Azas kesetaraan, yaitu kegiatan dan pelayanan akademik 

diselenggarakan atas dasar persamaan hak tanpa membedakan 

suku, agama, dan bahasa.   
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10. Azas kemandirian, yaitu penyelenggaraan akademik didasrkan 

pada kemandirian institusi dengan mengandalkan seluruh potensi, 

kecerdasan, dan kepribadian seluruh pihak terkait. 

 

G. TUJUAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK 

Penyelenggaraan akademik di Fakultas Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan bertujuan: 

1. Membentuk insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Mahaesa, berkepribadian Indonesia, memiliki kompetensi 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuai dengan kompetensi 

program studi sehingga mampu mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni yang berwawasan keilmuan yang 

integratif dan berbasis riset yang inter-konektif. 

2. Menjadi pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai 

prinsip aksesibilitas dan kesetaraan  serta keadilan untuk 

meningkatkan kecerdasan bangsa.  

3. Meningkatkan kualitas Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi 

secara berkelanjutan untuk dapat sejajar dengan pergutuan tinggi 

terbaik di Indonesia. 

4. Mendukung pembangunan masyarakat sehingga dapat 

mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat umumnya 

dan umat Islam khususnya. 

 

H. FUNGSI KEBIJAKAN AKADEMIK 

Fungsi Kebijakan Akademik adalah: 

1. Sebagai pedoman untuk perencanaan dan pelaksanaan serta 

evaluasi akademik sehingga terjadi peningkatan kualitas akademik. 

2. Sebagai acuan pimpinan dalam perencanaan akademik sehingga 

mampu mewujudkan visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah Dan 

Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 
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3. Sebagai penguatan bagi tenaga pendidik dan kependidikan dalam 

pelaksanaan akademik sehingga dapat menghasilkan lulusan yang 

berkualitas. 
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Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran IAIN Padangsidimpuan  

Penyelenggaraan fungsi IAIN Padangsidimpuan sebagai 

lembaga Pendidikan Agama Islam Negeri mengacu kepada visi, 

misi, dan tujuan lembaga sesuai dengan Statuta IAIN 

Padangsidimpuan. 

 

Visi 

Menjadi Universitas Islam Bertaraf Internasional yang Memiliki 

Paradigma Keilmuan Teoantropoekosentris (al-Ilahiyah al-Insaniyah 

al-Kauniyah) dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, 

Cerdas dan Unggul. 

 

Misi 

Misi IAIN Padangsidimpuan dirumuskan sebagai berikut: 

1. Membangun Sistem Manajemen dengan Tata Kelola dan Budaya 

Mutu yang Baik (Good University Governance and Culture) secara 

Efektif, Efesien, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi 

Informasi  dan Komunikasi. 

2. Melakukan Transformasi Terencana Menuju Universitas Islam 

Bertaraf Internasional dalam Membangun Masyarakat yang 

Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul. 

3. Mengembangkan Jaringan Kerja Sama (Networking) dengan 

Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, 

dan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) di Tingkat Regional, 

    BABI II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN  
DAN STRATEGI PENCAPAIAN 
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Nasional dan Internasional. 

4. Menyelenggarakan Pendidikan Ilmu-Ilmu Keislaman, 

Humaniora, Sosial, dan   Alam  Berbasis   Teoantropoekosentris  

(al-Ilahiyah al-Insaniyah al-Kauniyah) untuk Meningkatkan 

Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti 

Dinamika Globalisasi. 

5. Mengembangkan Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, 

Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan 

Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner dan Transdisipliner 

untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat 

Beragama. 

6. Menginternalisasikan Nilai-Nilai Keislaman, Kemoderenan, 

Keindonesian, dan Kearifan Lokal untuk Kerukunan Umat 

Beragama, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. 

 

Tujuan 

1.1 Menyelenggarakan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik 

(Good University Governance  and Culture) secara Efektif, Efesien, 

Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Menuju Universitas Islam Bertaraf Internasional. 

1.2 Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Melalui Manajemen Sumber Daya Manusia yang Saleh, 

Moderat, Profesional, Unggul, Cerdas dan Berintegritas. 

1.3 Meningkatkan  Kuantitas dan Kualitas Sistem Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Secara Terintegrasi untuk 

Aksesibilitas Pelayanan Akademik dan Non-akademik. 

2.1 Melakukan Transformasi Alih Status Menjadi Universitas Islam 

Negeri Bertaraf Internasional. 

2.2 Meningkatkan Sarana dan Prasarana  untuk Pengembangan 

Keilmuan dan Pengabdian kepada Masyarakat Berstandar 

Internasional. 

2.3 Mengoptimalkan Potensi dan Sumber Pendanaan untuk 
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Peningkatan Daya Saing Pendidikan, Pelayanan Manajemen, 

Administrasi dan Mutu Akademik. 

3.1 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama (Networking) 

dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial 

Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) dalam 

dan Luar Negeri. 

4.1 Meningkatkan Mutu  Pendidikan dan Pembelajaran  Ilmu-Ilmu 

Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis 

Teoantropoekosentris (Al-Ilahiyah Al-Insaniyah Al-Kauniyah) 

untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing 

Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi. 

4.2 Membangun Karakter, Bakat, Minat, dan Kreatifitas, dan 

Kepemimpinan Mahasiswa Berwawasan Keislaman yang 

Moderat (Wasatiyah) untuk Memperkuat Moderasi Beragama 

dan Kerukunan Umat Beragama. 

4.3 Meningkatkan Keterampilan Kewirausahaan (Enterpreneurship) 

Mahasiswa dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi. 

5.1 Menghasilkan Penelitian dalam Rumpun Ilmu Keislaman, 

Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris 

dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner dan 

Transdisipliner untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan, 

Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat 

Beragama. 

5.2 Meningkatkan Publikasi Ilmiah dan Suasana Akademik Dosen 

dan Mahasiswa pada Taraf Nasional dan Internasional untuk 

Meningkatkan Daya Saing Pendidikan. 

6.1 Meningkatkan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat  

Berbasis Kebutuhan (Community Based) dengan Nilai-Nilai 

Keislaman, Kemoderenan, Keindonesian, dan Kearifan Lokal 

untuk Memperkuat Kerukunan Umat Beragama, Pengabdian 

dan Pemberdayaan Masyarakat. 
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    Sasaran 

1.1.1 Tercapainya Sistem Manajemen yang Efektif, Efesien, 

Transparan dan Akuntabel Melalui Manajemen Sumber Daya 

Manusia yang Saleh, Moderat, Unggul, Cerdas, dan 

Berintegritas. 

1.1.2 Terjaminnya Mutu Pengelolaan Organisasi  dengan Tata 

Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (Good University 

Governance  and Culture) Berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Menuju Universitas Islam Bertaraf Internasional. 

1.1.3 Optimalnya  Layanan dan Aksesibilitas Sistem Administrasi 

Kepegawaian, Akademik dan Non-akademik secara 

Terintegrasi. 

1.1.4 Meningkatnya Rekognisi dan Akreditasi Institusi Perguruan 

Tinggi dan Program Studi. 

1.2.1 Meningkatnya Kualifikasi Akademik, Jabatan Fungsional, dan 

Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

1.2.2 Meningkatnya Keragaman Rumpun/Sub Rumpun  Keilmuan 

dan Keahlian Pendidik. 

1.2.3 Terwujudnya Kawasan Bebas Korupsi. 

1.3.1 Meningkatnya  Kuantitas dan Kualitas Sistem Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Secara Terintegrasi untuk 

Aksesibilitas Pelayanan Akademik dan Non-Akademik. 

2.1.1 Terwujudnya Transformasi Alih Status Menjadi Universitas 

Islam Negeri Bertaraf Internasional. 

2.2.1 Meningkatknya Mutu Sarana dan Prasarana untuk 

Pengembangan Keilmuan dan Pengabdian kepada 

Masyarakat Berstandar Internasional untuk Meningkatkan 

Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti 

Dinamika Globalisasi. 

2.3.1 Optimalnya Unit-Unit Usaha Alternatif Sebagai Potensi dan 

Sumber Pendanaan untuk Meningkatkan Pelayanan 

Manajemen, Administrasi dan Mutu Akademik. 
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2.3.2 Bertambahnya Unit-Unit Bisnis untuk Meningkatkan 

Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti 

Dinamika Globalisasi. 

3.1.1 Terwujudnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama (Networking) 

dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial 

Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (Stakeholders). 

4.1.1 Terselenggaranya Pembelajaran Berbasis  

Teoantropoekosentris (Al-Ilahiyah Al-Insaniyah Al-Kauniyah) 

untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing 

Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi. 

4.1.2 Terwujudnya Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) dengan mengintegrasikan sistem 

Ma’had Al-Jami’ah serta Pembinaan Bahasa Arab, Inggris, 

Mandarin, dan Jepang. 

4.1.3 Meningkatnya Keterampilan Berbahasa Asing Mahasiswa 

dan Dosen (Bahasa Arab, Inggris, Mandarin, dan Jepang) 

untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan dalam 

Menyahuti Dinamika Globalisasi. 

4.1.4 Meningkatnya Keterampilan Membaca, Menulis, dan 

Menghafal Al-Qur’an Mahasiswa Melalui Perkuliahan dan 

Pembinaan di Ma’had al-Jamiah. 

4.2.1 Terwujudnya Karakter dan Kepemimpinan Mahasiswa yang 

Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul untuk Memperkuat 

Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama. 

4.2.2 Meningkatnya Bakat, Minat, dan Kreativitas Mahasiswa 

Berbasis Karakter Islami, Budaya Bangsa, dan Kearifan Lokal 

(Local Wisdom). 

4.3.1 Terwujudnya Jiwa dan Keterampilan Kewirausahaan 

(Interpreneurship) Mahasiswa yang Saleh, Mandiri, Kreatif dan 

Inovatif untuk Meningkatkan Daya Saing dalam Menyahuti 

Dinamika Globalisasi. 

5.1.1 Terselenggaranya Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman, 
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Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris 

dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, dan 

Transdisipliner untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan 

Kerukunan Umat Beragama. 

5.1.2 Terwujudnya Peningkatan Penelitian Kolaboratif Dosen dan 

Mahasiswa tingkat Nasional dan Internasional. 

5.1.3 Terwujudnya Peningkatan Penelitian Berbasis Pengabdian 

dan Pengabdian Berbasis Penelitian. 

5.1.4 Tercapainya Peningkatan Kuantitas Hak atas Kekayaan 

Intelektual (HaKI) atau Hak Paten Penelitian, Karya Ilmiah, 

dan Karya Seni Dosen. 

5.2.1 Tercapainya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Publikasi 

Ilmiah Dosen dan Mahasiswa pada Publikasi Nasional dan 

Internasional untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya 

Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.  

5.2.2 Meningkatnya Suasana Akademik Dosen dan Mahasiswa 

pada Taraf Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan 

Daya Saing Pendidikan. 

6.1.1 Terwujudnya Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 

Melalui Kegiatan Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Berbasis 

Kebutuhan (Community Based) Bertaraf Nasional dan 

Internasional. 

6.1.2 Meningkatnya Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat 

dengan Bidang yang Dikembangkan di Lingkungan 

Fakultas/Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi/Progam 

Studi Berbasis Nilai-Nilai Keislaman, Kemoderenan, 

Keindonesiaan  dan Kearifan Lokal untuk Memperkuat 

Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Masyarakat. 
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Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi 

 

Visi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi  

Menjadi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi yang Unggul 

dalam pengelolaan fakultas dakwah dan ilmu komunikasi berbasis ICT 

dan kearifan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan 

keilmuan, keislaman dan keindonesiaan pada tahun 2024 

 

Misi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi 
1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran ilmu dakwah dan ilmu 

komunikasi yang unggul dan integratif-interkonektif berbasis ICT dan 

kearifan lokal; 

2. Mengembangkan penelitian di bidang ilmu dakwah dan ilmu 

komunikasi berbasis nilai-nilai historis dan budaya lokal; 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang dakwah 

Islam; 

4. Mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam 

rangka optimalisasi pengamalan Tri Darma Perguruan Tinggi; 

5. Melakukan pembinaan akhlak, kreatifitas, dan life skill mahasiswa agar 

menjadi teladan serta berprestasi dalam kehidupan bermasyarakat; 

6. Menjamin mutu lulusan dan tata kelola yang baik. 

 

Tujuan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi 
1. Menjadi pusat keunggulan dalam pengkajian ilmu dakwah dan 

komunikasi  berbasis ICT dan kearifan lokal dengan pendekatan 

integratif dan interkonektif 

2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dan 

aplikatif dalam bidang ilmu dakwah dan ilmu komunikasi. 

3. Menghasilkan pengabdian pada masyarakat dalam  pengembangan 

dakwah Islam. 
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4. Menghasilkan lulusan yang memiliki akhlak al-karimah, kreatif dan 

memiliki life skill serta mampu berperan aktif dalam kegiatan dakwah 

dan pengabdian kepada masyarakat. 

5. Menghasilkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka 

optimalisasi pengamalan Tri Darma Perguruan Tinggi. 

Menjadi fakultas dengan tata kelola yang baik (good faculty governance) dan 

budaya yang baik (good faculty culture) yang efektif dan efesien, transparan 

dan akuntabel. 

 

Sasaran Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam 

Negeri Padangsidimpuan mempunyai 18 (delapan belas) sasaran 

yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Sasaran ini 

merupakan penjabaran dari 9 (sembilan) tujuan Fakultas Dakwah 

Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. Adapun sasaran 

tersebut adalah: 

1.1.1 Tercapainya Sistem Manajemen yang Efektif, Efesien, 

Transparan dan Akuntabel Melalui Manajemen Sumber Daya 

Manusia yang Saleh, Moderat, Unggul, Cerdas, dan 

Berintegritas. 

1.1.2 Terjaminnya Mutu Pengelolaan Organisasi  dengan Tata 

Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (Good University 

Governance  and Culture) Berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Menuju Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi 

Bertaraf Internasional. 

1.1.3 Optimalnya  Layanan dan Aksesibilitas Sistem Administrasi 

Kepegawaian, Akademik dan Non-akademik secara 

Terintegrasi. 

1.1.4 Bertambahnya Jumlah Program Studi dan Meningkatnya 

Rekognisi dan Akreditasi Program Studi. 

1.2.1 Meningkatnya Kualifikasi Akademik, Jabatan Fungsional, dan 

Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 
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1.2.2 Terwujudnya Kawasan Bebas Korupsi. 

1.3.1 Meningkatnya  Kuantitas dan Kualitas Sistem Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Secara Terintegrasi untuk 

Aksesibilitas Pelayanan Akademik dan Non-Akademik. 

2.1.1 Terwujudnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama (Networking) 

dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial 

Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (Stakeholders). 

3.1.1 Terselenggaranya Pembelajaran Berbasis  

Teoantropoekosentris (Al-Ilahiyah Al-Insaniyah Al-Kauniyah) 

untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing 

Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi. 

3.1.2 Terwujudnya Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) dengan mengintegrasikan sistem 

Ma’had Al-Jami’ah serta Pembinaan Bahasa Arab, Inggris, 

Mandarin, dan Jepang. 

3.2.1 Terwujudnya Karakter dan Kepemimpinan Mahasiswa yang 

Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul untuk Memperkuat 

Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama. 

3.2.2 Meningkatnya Bakat, Minat, Kreativitas dan Keterampilan 

Kewirausahaan (Interpreneurship) Mahasiswa Berbasis 

Karakter Islami, Budaya Bangsa, dan Kearifan Lokal (Local 

Wisdom) untuk Meningkatkan Daya Saing dalam Menyahuti 

Dinamika Globalisasi. 

4.1.1 Terselenggaranya Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman, 

Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris 

dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, dan 

Transdisipliner untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan 

Kerukunan Umat Beragama. 

4.1.2 Terwujudnya Peningkatan Penelitian Berbasis Pengabdian 

dan Pengabdian Berbasis Penelitian Kolaboratif Dosen dan 

Mahasiswa tingkat Nasional dan Internasional. 

4.1.3 Tercapainya Peningkatan Kuantitas Hak atas Kekayaan 



22 
 

Intelektual (HaKI) atau Hak Paten Penelitian, Karya Ilmiah, 

dan Karya Seni Dosen. 

4.2.1 Tercapainya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Publikasi 

Ilmiah Dosen dan Mahasiswa pada Publikasi Nasional dan 

Internasional untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya 

Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.  

4.2.2 Meningkatnya Suasana Akademik Dosen dan Mahasiswa 

pada Taraf Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan 

Daya Saing Pendidikan. 

5.1.1 Terwujudnya Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 

Melalui Kegiatan Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Berbasis 

Kebutuhan (Community Based) Bertaraf Nasional dan 

Internasional. 

 

Program Komunikasi Penyiaran Islam 

 

Visi 

Unggul dalam pengembangan Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam 

berbasis ICT dan kearifan lokal di Indonesia pada tahun 2024 untuk 

menghasilkan tenaga profesional di bidang Penyiaran Islam (Tabligh) 

 

Misi 
1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran ilmu komunikasi 

dan tabligh/ penyiaran Islam yang unggul dan integratif-

interkonektif berbasis ICT dan kearifan lokal; 

2. Mengembangkan penelitian di bidang komunikasi 

dan tabligh/ penyiaran Islam dengan pendekatan inter-

konektif/ multidisipliner berbasis nilai-nilai historis dan budaya lokal; 

3. Meningkatkan partisipasi pengabdian kepada masyarakat dalam 

rangka tabligh/ penyiaran Islam; 

4. Mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak yang 

terkait dengan optimalisasi pengamalan Tridharma Perguruan 

Tinggi; 
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5. Melakukan pembinaan akhlak, kreativitas dan lifeskill mahasiswa 

agar menjadi teladan dan berprestasi dalam kehidupan 

bermasyarakat; 

6. Menjamin mutu lulusan dan tata kelola yang baik. 

 

Tujuan 
1. Menghasilkan lulusan yang menguasai teori-teori dakwah (tabligh), 

komunikasi dan jurnalistik Islam, serta mampu memanfaatkan 

media komunikasi sebagai media tabligh; 

2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dan 

aplikatif dalam bidang tabligh; 

3. Menghasilkan lulusan yang memiliki akhlak al-karimah, kreatif, dan 

memiliki lifeskill, serta mampu berperan aktif dalam kegiatan 

dakwah Islam ditengah-tengah masyarakat 

4. Menghasilkan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak dalam 

rangka optimalisasi pengamalan Tridharma Perguruan Tinggi. 

 

 

Profil Lulusan 

Profil utama lulusan Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) 

jenjang Strata Satu (S1) adalah Dai, Praktisi, Advokasi Kebijakan Media 

dan Jurnalis yang mampu mengembangkan teori- teori Komunikasi 

Penyiaran Islam  berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, 

dan keahlian serta menghasilkan karya kreatif, inovatif, dan teruji 

melalui pendekatan inter  atau  multidisipliner  serta terpublikasikan 

dan memperoleh pengakuan nasional. 

No Profil Deskriptor 

1 Dai Sarjana sosial yang berkepribadian baik, 

berpengetahuan luas dan mutakhir 

dibidangnya, serta mampu melaksanakan 

tugas Dai dalam kehidupan sosial 

keagamaan, kebangsaan dan kenegaraan 

berlandaskan ajaran Islam. 
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No Profil Deskriptor 

1 Dai Sarjana sosial yang berkepribadian baik, 

berpengetahuan luas dan mutakhir 

dibidangnya, serta mampu melaksanakan 

tugas Dai dalam kehidupan sosial 

keagamaan, kebangsaan dan kenegaraan 

berlandaskan ajaran Islam. 

2 Praktisi 

komunikasi 

Penyiaran 

Islam 

Sarjana sosial yang berkepribadian baik, 

berpengetahuan luas dan mutakhir 

dibidangnya serta mampu melaksanakan 

sebagai praktisi komunikasi dan penyiaran 

Islam dalam kehidupan sosial keagamaan, 

kebangsaan dan kenegaraan berlandaskan 

ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan 

keahlian. 

3 Advokasi 

Kebijakan 

Media 

 

Sarjana sosial yang berkepribadian baik, 

berpengetahuan luas dan 

mutakhirdibidangnya serta mampu 

melaksanakantugas advokasi kebijakan 

mediakomunikasi dan penyiaran 

berlandaskanajaran dan etika keislaman, 

keilmuan. 

4 Jurnalis  Menjadi jurnalis, wartawan, pemyiar melalui 

pendekatan informasi dan teknologi(media 

catak dan media elektronik), yang  

profesional yang kompeten dibidangnya 
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Program Studi Bimbingan Konseling Islam 

Visi 

Unggul dalam pengembangan ilmu Bimbingan Konseling Islam berbasis ICT dan 

kearifan local di Indonesia pada tahun 2024 untuk menghasilkan tenaga konselor 

Islami.. 

Misi 

1. Melaksanakan pendidikan dan Pengajaran ilmu bimbingan konseling 

Islam yang unggul dan integrative-interkonegtive berbasis ICT dan 

kearifan lokal.  

2. Mengembangkan penelitian dibidang bimbingan konseling Islam 

dengan pendekatan inter-konektif/multidisipliner berbasis nilai-nilai 

historis dan budaya lokal. 

2. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang 

Bimbingan Konseling Islam dalam upaya membantu penyelesaian 

persoalan individu, keluarga dan masyarakat. 

3. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak yang 

terkait dengan optimalisasi pengamalan tridarma Perguruan Tinggi. 

4. Melakukan pembinaan akhlak, kreativitas dan life skill mahasiswa agar 

menjadi teladan dan berprestasi dalam kehidupan bermasyarakat. 

5. Menjamin mutu lulusan dan tatakelola yang baik. 

 

Tujuan 

1. Mengasilkan sarjana social Islam dibidang konseling Islam, menguasai 

ilmu-ilmu bimbingan konseling Islam terbentuk irsyad dari isytisfa, baik 

bersifat individual maupun kelompok. 

2. Mengasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas aplikatif 

dalam bidang ilmu bimbingan konseling Islam. 

3. Menghasilkan sarjana sosialdalam bidang bimbingan konseling Islam 

yang mampu memberikan solusi bagi persoalan kehidupan 

masyarakat berbasis agama dan kearifan lokal. 

4. Menghasilkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka 
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optimalisasi pengamalan Tridarma Perguruan Tinggi. 

 

Profil Lulusan 

No Profil Deskriptor 

(1) (2) (3) 

1 Konselor Lulusan yang mampu memberikan bimbingan 

dan Konseling Islam secara individu, keluarga, 

masyarakat dan kelembagaan dengan 

profesional dan Islami 

2 Motivator 

 

Lulusan yang mampu memberikan motivasi 

bagi individu, keluarga, masyarakat dan 

kelembagaan dengan teori-teori dan metode-

metode  yang Integratif berbasis ICT secara 

profesional dan Islami 

3 Penyuluh 

Agama (Da'i) 

Lulusan yang mampu berdakwah dengan 

menggunakan ICT dan kearifan lokal secara 

profesional. 

4 Tenaga 

Bimbingan 

mental  

Lulusan yang mampu memberikan bimbingan 

mental, dan spritual dalam lembaga TNI, POLRI 
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Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam 

Visi 

Menjadikan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam yang Unggul 

dengan berbasis ICT dan Kearifan Lokal di  Indonesia pada tahun 2024 

 

Misi 

1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran Ilmu Pengembangan 

Masyarakat Islam yang Unggul dan Integratif-Interkonektif Berbasis 

ICT dan Kearifan Lokal. 

2. Melaksanakan Penelitian di Bidang Pengembangan Masyarakat Islam 

Berbasis Nilai-Nilai Historis dan Budaya Lokal. 

3. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Bidang 

Pengembangan Masyarakat Islam dalam Upaya Membantu 

Menyelesaikan Persoalan Individu, Keluarga dan Masyarakat. 

4. Mengembangkan Jaringan Kerja Sama dengan Berbagai Pihak yang 

Terkait dengan Optimalisasi Pengamalan Tri Darma Perguruan 

Tinggi. 

5. Melakukan Pembinaan Akhlak, Kreativitas dan Life Skill Mahasiswa 

agar Menjadi Teladan dan Berprestasi dalam Kehidupan 

Bermasyarakat. 

6. Menjamin Mutu Lulusan dan Tata Kelola yang Baik 

Tujuan 

1. Menghasilkan Sarjana Dakwah dalam Bidang Pengembangan 

Masyarakat Islam, yang Menguasai Ilmu-Ilmu Pengembangan 

Masyarakat Islam Berbentuk Dakwah Bil Hal, Baik Bersifat Individu 

Maupun Kelompok. 

2. Menghasilkan Penelitian dan Publikasi Ilmiah yangBerkualitas dan 

Aplikatif dalam Bidang Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam. 

3. Menghasilkan Sarjana Dakwah dalam BidangPengembangan 

Masyarakat Islam yang MampuMemberikan Solusi bagi Persoalan 

KehidupanMasyarakat dengan Basis Agama, Ekonomi dan 
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Spritualitas. 

4. Menghasilkan Jaringan Kerjasama dengan Berbagai Pihak dalam 

Rangka Optimalisasi Pengamalan Tri Darma Perguruan Tinggi. 

 

Profil Lulusan 

No Profil Deskriptor 

(1) (2) (3) 

1 Praktisi Dakwah 

Pengembangan 

Masyarakat Islami 

Praktisi Motivator Dakwah yang 

membimbing dan mendampingi hingga 

mengembangkan potensi masyarakat 

dengan pendekatan Local Wisdom dan 

Islamic Value secara Profesional. 

2 Asisten Peneliti 

pemberdayaan 

Masyarakat 

Asisten Peneliti yang terampil bergerak 

dalamberbagai jenis aktifitas sosial, 

melalui pendekatan social learning dan 

partisipatif berbasis inovasi teknologi 

informasi. 

3 Analis Kebijakan 

Sosial Keagamaan 

Pendamping dan pengawas kebijakan 

pemerintah terkait isu-isu sosial melalui 

pendekatan people centered dalam 

Program Pembangunan Masyarakat yang 

Islami. 
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Program Studi Manajemen Dakwah 

 

Visi 

Menjadikan Program Studi Manajemen Dakwahyang Unggul dengan 

berbasis ICT dan Kearifan Lokal di  Indonesia pada tahun 2024 

 

Misi 
1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran Ilmu Manajemen Dakwah yang 

Unggul dan Integratif-Interkonektif Berbasis ICT dan Kearifan Lokal. 

2. Melaksanakan Penelitian di Bidang Manajemen Dakwah Berbasis Nilai-Nilai 

Historis dan Budaya Lokal. 

3. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Bidang 

Manajemen Dakwah dalam Upaya Membantu Menyelesaikan Persoalan 

Individu, Keluarga dan Masyarakat. 

4. Mengembangkan Jaringan Kerja Sama dengan Berbagai Pihak yang Terkait 

dengan Optimalisasi Pengamalan Tri Darma Perguruan Tinggi. 

5. Melakukan Pembinaan Akhlak, Kreativitas dan Life Skill Mahasiswa agar 

Menjadi Teladan dan Berprestasi dalam Kehidupan Bermasyarakat. 

6. Menjamin Mutu Lulusan dan Tata Kelola yang Baik 

 

Tujuan 

1. Menghasilkan Sarjana Dakwah dalam Bidang Manajemen Dakwah, yang 

Menguasai Ilmu-Ilmu Manajemen Dakwah Berbentuk Dakwah Bil Hal, 

Baik Bersifat Individu Maupun Kelompok. 

2. Menghasilkan Penelitian dan Publikasi Ilmiah yangBerkualitas dan 

Aplikatif dalam Bidang Ilmu Manajemen Dakwah. 

3. Menghasilkan Sarjana Dakwah dalam BidangManajemen Dakwah yang 
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MampuMemberikan Solusi bagi Persoalan KehidupanMasyarakat 

dengan Basis Agama, Ekonomi dan Spritualitas 

4. Menghasilkan Jaringan Kerjasama dengan Berbagai Pihak dalam Rangka 

Optimalisasi Pengamalan Tri Darma Perguruan Tinggi. 

 

Profil Lulusan 

No Profil Deskriptor 

(1) (2) (3) 

1 Praktisi Pengelola 

Dakwah Islami 

Sarjana sosial dengan berkepribadian 

positif, berpengetahuan luas dan 

mutakhir dibidangnya, terampil dalam 

melaksanakan tugas pengelolaan kegiatan 

dakwah Islami pada kehidupan sosial 

keagamaan, kebangsaan dan kenegaraan 

dengan berlandaskan 

pendekatantheoantropoecosentris. 

2 Asisten Peneliti 

Sosial Keagamaan 

Sarjana yang berkepribadian 

positif,berpengetahuan luas dan mutakhir 

dibidangnya serta mampu melaksanakan 

tugas asistensi pada penelitian sosial 

keagamaan sebagai bagian dari 

pengembangan dakwah yang 

berlandaskan theoantropoecosentris.. 

3 Manajer 

Pengembangan 

Lembaga 

Sarjana sosial yang berjiwa pemimpin, 

berpengetahuan luas dan 

mutakhir,terampil dalam menerapkan 

keilmuan dan keahliannya pada bidang 

manajerial pengembangan lembaga 

dengan berlandaskan pendekatan 
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theoantropoecosentris 
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A. BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 

Pengembangan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan dalam bidang pendidikan dan pengajaran adalah: 

1. Ketercapaian Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan sebagai pusat keunggulan dalam kajian 

keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora dengan pendekatan 

integratif berbasis teoantropoekosentris di kawasannasional tahun 

2024, serta inter-konektif/ multidisipliner.  

a.  Pengembangan program akademik unggulan.  

b. Program peningkatan kompetensi dosen dalam bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, pelatihan 

dan kegiatan-kegiatan ilmiah.  

c. Program penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran 

menggunakan pendekatan intergratif berbasis 

teoantropoekosentris yang didukung oleh kajian penelitian 

sebagai materi dan sumber belajar. 

d. Program penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran 

menggunakan pendekatan integratif berbasis 

teoantropoekosentris yang didukung oleh kajian pengabdian 

kepada masyarakat sebagai materi dan sumber belajar. 

e. Program penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran harus 

dilaksanakan untuk mewujudkan kompetensi keterampilan 

mahasiswa dalam menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian 

dalam bentuk makalah, artikel, dan tesis yang diunggah dalam 

    BAB III ISU PENGEMBANGAN 
STRATEGIS 
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laman perguruan tinggi, dan diterbitkan di jurnal ilmiah 

terakreditasi dan diterima di jurnal internasional. 

f. Program peningkatan riset yang berkaitan dengan ilmu-ilmu 

dasar, terapan dan seni yang berdampak pada pengembangan 

kesadaran keagamaan, pengembangan karakter, pendidikan 

tepat guna, peningkatan taraf hidup,dan pemberdayaan 

masyarakat luas. 

g. Pengembangan program pendidikan dan keterampilan bahasa 

Arab dan Inggris. 

h. Pengembangan program ma’had al-jami’ah untuk pendidikan 

agama, keterampilan ibadah, dan akhlak mahasiswa.   

i. Program pembinaan diri dan pengembangan kepribadian, 

bakat, dan minat mahasiswa.  

j. Program pengembangan perpustakaan yang memenuhi 

kualifikasi sebagai perpustakaan yang berkualitas.  

k. Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana.  

2. Pencapaian kurikulum yang kontekstual berbasis Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) dengan Merujuk pada  Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan/atau life skill.  

a. Program pengembangan inovasi kurikulum dengan kompetensi 

yang menuntut mahasiswa untuk mengasah keterampilan 

berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) berbasis pada 

capaian pembelajaran (learning outcomes), kebutuhan dan 

perkembangan masyarakat.  

b. Kegiatan banchmark kompetensi lulusan dengan program studi 

sejenis pada PTKIN unggulan.  

c. Program peningkatan kompetensi lulusan dengan 

memperhatikan kebutuhan stakeholders di kawasan Nasional. 

d. Program pembuatan pilot project implementasi kurikulum life 

skill dengan memperhatikan berbagai pemenuhan sumber daya 

dan potensi mahasiswa.  



34 
 

e. Program praktek kerja atau magang pada user (pengguna 

lulusan) lintas negara. 

f. Program ujian kompetensi akhir dari penguji profesional dan 

user (pengguna lulusan).  

3. Percapaian peningkatan sebaran dan kualitas input, output, dan 

outcome mahasiswa/lulusan yang bermutu dan berdaya saing.  

a. Promosi, kerjasama dan pertukaran dengan mahasiswa-

mahasiswa ASEAN.  

b. Program penguatan kemampuan bahasa Arab dan Inggris. 

c. Program pembinaan tahsin dan tahfiz Alquran.  

d. Program pembinaan dan pengembangan kewirausahaan.  

e. Pelibatan user (pengguna lulusan) nasional dalam kegiatan-

kegiatan di jurusan. 

f. Peningkatan kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dan 

harapan tenaga kerja dan user (pengguna lulusan) pada 

lembaga-lembaga nasional.  

g. Program peningkatan kualitas input, ouput dan outcome lulusan 

yang berdampak langsung terhadap peran Fakultas Dakwah 

Dan Ilmu Komunikasi kepada masyarakat.  

 

B. BIDANG PENELITIAN 

Pengembangan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan dalam bidang penelitian adalah: 

1. Peningkatan kualitas penelitian dan karya ilmiah dosen.  

a. Program pengembangan Road Map penelitian pada masing-

masing program studi;  

b. Program peningkatan pengelolaan dan akreditasi dari jurnal-

jurnal ilmiah yang dikelola oleh fakultas dan program studi;  

c. Program peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian, 

publikasi nasional dan internasional;  
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d. Pengembangan payung penelitian di tingkat fakultas dan 

program studi, yang mengacu pada pemecahan permasalahan 

yang ada di masyarakat daerah/nasional;  

e. Pembuatan database penelitian.  

2. Tercapainya keikutsertaan dosen dalam forum-forum ilmiah.  

a. Program pengembangan dan fasilitasi forum-forum ilmiah yang 

menunjang penelitian para dosen;  

b. Penyelenggaraan seminar berskala nasional/internasional secara 

berkala;  

c. Program perbaikan kualitas riset dan penulisan jurnal bagi 

dosen;  

d. Program peningkatan mutu konsorsium keilmuan dosen.  

 

C. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Pengembangan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat adalah: 

1. Peningkatan relevansi pengabdian kepada masyarakat dengan 

bidang yang dikembangkan di lingkungan fakultas.  

a. Program pengembangan kegiatan pengabdian pada masyarakat 

yang berbasis nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal dengan 

melibatkan dosen dan mahasiswa, sesuai bidang keilmuan yang 

dikembangkan di fakultas/program studi;  

b. Off campus education site dalam mengkontekstualisasikan ilmu 

yang dipelajari mahasiswa serta meningkatkan relevansi 

pendidikan;  

c. Program pelayanan, pengembangan, dan pemberdayaan 

masyarakat;  

d. Optimalisasi kerja sama dengan instansi/lembaga lain dalam 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat;  

e. Pembuatan database kegiatan pengabdian kepada masyarakat.  
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D. BIDANG KERJASAMA LEMBAGA 

Pengembangan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan dalam bidang kerjasama lembaga adalah: 

1. Optimalisasi fungsi unit penunjang pembangunan karakter Islam.  

a. Program perluasan sosialisasi nilai-nilai moral agama, kearifan 

lokal, dan kebangsaan dalam proses pendidikan di seluruh 

fakultas/program studi;  

b. Penataan sistem internalisasi nilai-nilai moral agama dan 

kebangsaan dalam kegiatan akademik dan non akademik;  

c. Program pengembangan pola pengasuhan di Ma’had al-Jami’ah;  

d. Program peningkatan kepemimpinan dan kebermasyarakatan.  

2. Penjaminan mutu pengelolaan institusi, unit pelaksana dan 

penunjang akademik.  

a. Pengembangan sistem manajemen mutu untuk menjaga 

sustainabilitas program dalam upaya mencapai visi dan misi 

pada setiap tahapan rencana strategis;  

b. Program penyusunan dokumen mutu institusi, unit pelaksana 

dan penunjang akademik;  

c. Program peningkatan akreditasi institusi dan program studi;  

d. Program peningkatan mutu layanan akademik dan non-

akademik.  

3. Peningkatan profesionalitas dalam pelayanan dan kemandirian 

dalam pengelolaan  

a. Pemihakan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan sebagai lembaga pendidikan kepada kaum 

marginal;  

b. Program pengembangan kompetensi sumber daya manusia 

dalam pelayanan untuk stakeholder antar bangsa;  

c. Program pengembangan layanan akademik dan non-akademik 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi (information and 

communication technologies);  
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d. Program layanan dan kegiatan kemahasiswaan untuk membina 

dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, bimbingan 

dan konseling, kesehatan, dan kesejahteraan;  

e. Program pengadaan sarana pembelajaran untuk mendorong 

pengalaman belajar mahasiswa untuk memiliki keterampilan 

berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) melalui 

rekonstruksi ruang kelas, perpustakaan, bahan-bahan pustaka, 

dan jurnal nasional terakreditasi;  

f. Pengembangan kemandirian pengelolaan keuangan menjadi 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).  

4. Optimalisasi unit-unit usaha alternatif sebagai sumber pendanaan.  

a. Pengoptimalan aset-aset kampus dengan mempertimbangkan 

nilai ekonomis;  

b. Program pengembangan unit-unit usaha mandiri dalam bidang 

pengembangan sumber daya manusia, konsultasi dan advokasi, 

teknologi informasi, perdagangan, perbankan, perkebunan, 

pertanian dan peternakan.  

5. Pencapaian sistem manajemen yang efektif dan efisien.  

a. Pengembangan sistem manajemen dengan meningkatkan akurasi 

pada proses plan-do-check-action pada berbagai level dengan 

prioritas yang tepat;  

b. Program peningkatan kompetensi tenaga administrasi;  

c. Kerja sama dengan instansi lain dalam upaya peningkatan mutu 

manajemen.  

6. Perwujudan kawasan bebas korupsi.  

a. Pengembangan sistem keuangan dan pengadaan barang/jasa 

yang transparan dan akuntabel;  

b. Pengembangan budaya anti korupsi yang didukung dengan 

regulasi anti korupsi yang mengikat;  

c. Pengembangan model pendidikan integrasi anti korupsi.  
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A. BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 

 

1. Tujuan Pengembangan 

Kebijakan bidang pendidikan dan pengajaran bertujuan 

menghasilkan lulusan yang berwawasan keilmuan integratif berbasis riset 

yang inter-konektif. Secara sederhana, kebijakan ini bertujuan menjadi 

pedoman dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam kualifikasi akademiknya.    

  

2. Kebijakan Dasar 

Kebijakan dasar dalam bidang pendidikan dan pengajaran adalah: 

a. Meningkatkan mutu proses pendidikan melalui 

peningkatan kualitas masukan (mahasiswa baru). 

b. Mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada 

peningkatan kualitas dan relevansi lulusan serta 

mengembangkan dan menerapkan proses belajar mengajar 

yang akan menghasilkan lulusan dengan kompetensi 

yang memadai untuk berperanserta aktif secara positif dalam 

masyarakat. Proses belajar mengajar dengan menerapkan dan 

memanfaatkan teknologi pendidikan pengajaran yang 

inovatif, efektif, efisien, dan senantiasa dipelihara 

kemutakhirannya. 

c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

    BAB IV KEBIJAKAN AKADEMIK 
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mengembangkan potensi dan bakatnya dan memberikan 

pengalaman belajar yang maksimal kepada mahasiswa untuk 

meningkatkan keterampilannya, termasuk meningkatkan 

penguasaan softskills yang diperlukan untuk menjadi lulusan 

yang mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berahlak, 

berkualitas, dan mandiri. 

d. Mengupayakan semaksimal mungkin akses pembelajaran bagi 

semua mahasiswa, termasuk para penyandang cacat, 

selama yang bersangkutan memenuhi persyaratan 

akademik. 

e. Memberikan akademik atmosfir dan suasana belajar 

yang kondusif bagi pengembangan kepribadian, bakat, 

minat, pengayaan pengalaman lintasbudaya (cross-cultural 

experiences), dan pembinaan diri. 

f. Menyediakan dosen yang berkualitas, sarana dan 

prasarana pendidikan yang cukup dan modern untuk 

mendukung penerapan proses belajar mengajar dalam 

atmosfir akademik yang kondusif. 

g. Mengembangkan dan menerapkan sistem penjaminan mutu 

bidang pendidikan yang efektif dan efisien.  

 

3. Kebijakan Operasional 

Kebijakan operasional dalam bidang pendidikan dan pengajaran 

adalah: 

a. Penyelenggaraan Pendidikan 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menyelenggarakan 

pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, 

serta falsafah penyelenggaraan institusi pendidikan tinggi 

yang dilandasi nilai-nilai keilmuan yang integratif berbasis 

riset yang inter-konektif.  

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menciptakan 

suasana akademik yang kondusif melalui kebebasan 
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akademik, mimbar akademik, etika akademik, dan budaya 

akademik bagi pengembangan keilmuan keislaman. 

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menyelenggarakan 

pendidikan dengan prinsip nirlaba, efektif, efesien, 

transparan, dan akuntabel. 

4) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi mengutamakan nilai 

etika dan profesionalitas melalui komitmen tinggi dalam 

produktivitas karya dan budaya mutu. 

5) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menyelenggarakan 

pendidikan berbasis pada sistem manajemen mutu melalui 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta 

perbaikan berkelanjutan.  

6) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memiliki proram 

akademik unggulan tertentu dalam pengembangan ilmu 

keislaman, sosial, dan humaniora, 

7) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menyelenggarakan 

program pengembangan kemampuan bahasa Arab dan 

Inggris. 

8) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menyelenggarakan 

program pengembangan pendidikan agama, keterampilan 

ibadah, dan akhlak dalam Ma’had al-Jami’ah, 

9) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menyelenggarakan 

program pengembangan kepribadian, bakat, dan minat. 

10) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menyelenggarakan 

program tahsin dan tahfiz Alquran. 

11) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menyelenggarakan 

program pengembangan kewirausahaan. 

12) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memfasilitasi 

kegiatan branchmark kompetensi lulusan dengan jurusan 

sejenis pada PTKIN unggulan. 

13) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menyelenggarakan 

Praktek Kerja Lapangan berbasis nasional dan lintas negara. 
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b. Jenis Pendidikan 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menyelenggarakan 

pendidikan akademik meliputi jenjang sarjana (strata 1)  

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi dapat pula 

menyelenggarakan pendidikan vokasional dengan variasi 

spesialisasi. 

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi dapat 

menyelenggarakan sertifikasi spesialisasi pendidikan tertentu 

dengan bekerjasama dengan berbagai organisasi profesi. 

c. Gelar dan Ijazah 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan standar 

kompetensi lulusan sebagai dasar untuk pemberian gelar dan 

ijazah bagi mahasiswa di setiap jenjang dan jenis pendidikan 

serta program studi. 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan gelar 

akademik dan profesi bagi mahasiswa di setiap jenjang dan 

jenis pendidikan serta program studi. 

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memberikan gelar 

dan ijazah bagi mahasiswa yang telah memenuhi standar 

kompetensi lulusan di setiap jenjang dan jenis pendidikan 

serta program studi. 

 

d. Program Studi 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi dapat pembukaan 

program studi baru berdasarkan kepentingan keilmuan 

dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya 

manusia, dan sarana prasarana pendidikan. 
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2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi dapat 

menggabungkan beberapa program studi karena 

pertimbangan duplikasi keilmuan dan efesiensi serta 

efektivitas manajemen.  

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi dapat menutup 

program studi dengan pertimbangan duplikasi keilmuan dan 

kinerja tidak memenuhi persyaratan dan standar kinerja. 

4) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memberikan nama 

program studi berdasarkan kompetensi keilmuan program 

studi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

5) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan 

peraturan tentang pembukaan, penggabungan, dan 

penutupan program studi. 

 

e. Bahasa Pengantar 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa resmi penyelenggaraan pendidikan 

di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi. 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memberikan 

kesempatan penggunaan bahasa Arab dan Inggris kepada 

sivitas akademika dalam penyelenggaraan pendidikan  di 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi. 

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi dapat memberikan 

kesempatan penggunaan bahasa daerah kepada sivitas 

akademika untuk kepentingan tertentu di luar 

penyelenggaraan pendidikan. 

 

f. Kurikulum 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan 

kurikulum setiap program studi berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan 

kurikulum dengan pertimbangan sesuai dengan visi misi dan 

tujuan pendidikan di Fakultas Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan dan kompetensi 

keilmuan program studi setiap jenjang dan jenis pendidikan, 

hasil evaluasi kurikulum sebelumnya, dan kepentingan 

stakeholder.  

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan isi 

kurikulum memuat identitas, spesifikasi program studi, 

standar kompetensi lulusan, elemen kompetensi, kelompok 

kompetensi, distribus mata kuliah, dan deskripsi mata 

kuliah, serta sistem pembelajaran. 

4) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

keterlibatan pengguna lulusan dalam penyusunan kurikulum 

di lingkungan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi. 

5) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

pemberlakuan kurikulum setelah mendapat pengesahan 

senat atas dasar pengusulan dekan dan penetapan rektor.  

6) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan bahwa 

pelaksanaan kurikulum melalui pembelajaran yang 

berorientasi pada mahasiswa sehingga muncul partisipasi 

aktif mahasiswa. 

7) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

pelaksanaan kurikulum mendukung ketercapaian 

kompetensi dan keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher 

order thinking skills).  

8) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

kurikulum dilaksanakan melalui pembelajaran yang telah 

dirancang dalam desain pembelajaran yang disusun oleh 

konsorsium dosen. 
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9) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

evaluasi dan revisi kurikulum secara berkala minimal dua 

tahun sekali. 

10) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikankan 

peningkatan kompetensi lulusan melalui penyusuan pilot 

project  kurikulum life skills.  

11) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan ujian 

kompetensi akhir lulusan berasal dari pihak penguji 

profesional dan pengguna lulusan. 

12) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

peningkatan kompetensi lulusan berdasarkan kebutuhan 

stakeholder pada lembaga-lembaga di kawasan nasional.  

 

g. Proses Pembelajaran 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan sistem 

pembelajaran diarahkan pada pembentukan sumber daya 

manusia berkualitas sesuai dengan kompetensi program 

studi di lingkungan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi 

IAIN Padangsidimpuan. 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan setiap 

dosen wajib menyelenggarakan proses pembelajaran yang 

aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan sesuai dengan 

peraturan akademik yang telah ditetapkan. 

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan setiap 

dosen wajib menjunjung tinggi proesionalisme dalam 

penyelenggaraan pembelajaran, melakukan revisi materi 

pembelajaran, serta melaksanakan inoasi metode 

pembelajaran secara berkelanjutan. 

4) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan setiap 

dosen harus melaksanakan evaluasi pembelajaran secara adil, 

relevan, dan transparan dalam setiap mata kuliah yang 

diampunya. 
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5) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan setiap 

mahasiswa wajib mengikuti pembelajaran sesuai dengan 

peraturan akademik yang telah ditetapkan. 

6) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan setiap 

dosen dan mahasiswa terhindar dari perilaku plagiat sesuai 

dengan peraturan akademik yang telah ditetapkan. 

   

h. Dosen dan Tenaga Kependidikan 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan bahwa 

penetapan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan 

kualifikasi akademik dan kompetensi lulusannya. 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan dosen 

dan tenaga kependidikan dapat meningkatkan kualifikasi 

akademik dan kompetensinya melalui pendidikan lanjut, 

pelatihan, dan pengalaman kerja. 

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menciptakan sistem 

dan suasana kerja yang kondusif melalui pembagian tugas, 

etika kerja, dan budaya kerja untuk peningkatan kinerja 

dosen dan tenaga kependidikan. 

4) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

peningkatan kompetensi dosen melalui pelatihan dan 

kegiatan ilmiah lainnya. 

5) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan sistem 

evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan untuk 

produktivitas kerja yang transparan dan akuntabel. 

6) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memberikan 

penghargaan dan sanksi bagi dosen dan tenaga 

kependidikan sesuai dengan prestasi kerja. 

7) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi dapat menugaskan 

tenaga dari luar dengan kompetensi tertentu umtuk 

memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh Fakultas Dakwah 

Dan Ilmu Komunikasi. 
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i. Mahasiswa 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan sistem 

penerimaan mahasiswa baru yang objektif, transparan, dan 

akuntabel dengan pertimbangan latar dan prestasi akademik, 

status ekonomi, cacat fisik, serta keterwakilan geografis 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan bahwa 

setiap penerimaan calon mahasiswa dilakukan melalui 

seleksi yang telah ditetapkan. 

3) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru ditujukan untuk seleksi 

calon mahasiswa baru dengan prestasi terbaik sesuai dengan 

standar mutu yang telah ditetapkan. 

4) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

memperbanyak jenis Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 

untuk menjaring calon mahasiswa baru yang berpotensi dan 

berprestasi baik. 

5) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

peningkatan efektiitas dan relevansi tolok ukur dan 

persyarakatan dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. 

6) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

peningkatan pengawasan dan akuntabilitas seleksi calon 

mahasiswa baru.  

7) Setiap mahasiswa baru yang diterima harus terbebas dari 

narkoba sampai selesai pendidikan. 

8) Setiap mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai-nilai luhur 

falsafah Pancasila, akademik, dan budaya Indonesia di dalam 

dan luar kampus.  

9) Setiap mahasiswa wajib mentaati peraturan akademik yang 

telah ditetapkan. 
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10) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menyelenggarakan 

pendidikan dan pelayanan akademik berkualitas  bagi 

mahasiswa. 

11) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi melaksanakan 

pembinaan kegiatan mahasiswa untuk menunjang 

kompetensinya. 

12) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan kode 

etik mahasiswa untuk menjamin kualitas kompetensi 

lulusannya. 

13) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi dapat memberikan 

pelayanan tertentu kepada mahasiswa asing untuk 

mendukung pendidikannya. 

14) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi melaksanakan 

promosi, kerjasama, dan pertukaran dengan mahasiswa-

mahasiswa ASEAN. 

15) Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara 

Asing (WNA) memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi 

dengan alasan suku, bangsa, bahasa, agama, dan keyakinan, 

serta jender untuk menjadi mahasiswa Fakultas Dakwah Dan 

Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.  

 

j. Lulusan 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan bahwa 

setiap mahasiswa wajib menempuh ujian tugas akhir 

yang relevan dengan jenjang pendidikan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

standar mutu lulusan Fakultas Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan mengacu kepada 

kompetensi yang telah ditetapkan untuk masing-masing 

program  studi, termasuk softskills, dan kemampuan 

berkomunikasi dengan menggunakan information technology 
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dan bahasa asing. 

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan bahwa 

s etiap lulusan wajib menjadi anggota Ikatan Alumni 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan serta memberikan umpan-balik yang 

bermanfaat bagi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi 

IAIN Padangsidimpuan. 

4) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan bahwa 

setiap lulusan wajib menjaga nama baik almamater, 

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur serta martabat agama,  

bangsa dan negara dimanapun berada, seperti yang 

diucapkan dalam Ikrar Alumni pada saat wisuda. 

5) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan bahwa 

setiap lulusan diharapkan mampu menjadi pelopor dan 

dinamisator pebangunan. 

6) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan bahwa 

setiap lulusan tetap berhak menggunakan fasilitas 

perpustakaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

memperoleh informasi perkembangan Fakultas Dakwah 

Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan melalui 

sumber yang telah ditetapkan oleh rektor, serta mengikuti 

kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan. 

 

k. Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan 

Otonomi Keilmuan 

1) Kebebasan Akademik 

a) Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika 

untuk mendalami dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan sesuai dengan kelompok ilmu pengetahuan 

di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi secara 
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bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma 

perguruan tinggi. 

b) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

pelaksanaan kebebasan akademik seluruh sivitas 

akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kualifikasi dan 

kompetensi keilmuannya secara bertanggung jawab 

melalui tridharma perguruan tinggi. 

c) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

terjaminnya kebebasan akademik bagi dosen dan guru 

besar untuk menyatakan wawasan, pendapat, dan 

pemikiran sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi 

keilmuannya secara terbuka dan bertanggung jawab. 

d) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memberikan 

keleluasaan bagi seluruh sivitas akademika termasuk 

dosen dan guru besar untuk melaksanakan pendidikan 

dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat secara bertanggung jawab. 

e) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menjamin 

kebebasan akademik dilaksanakan untuk pengembangan, 

penerapan, pendiseminasian ilmu pengetahuan melalui 

kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab. 

2) Kebebasan Mimbar Akademik 

a) Kebebasan mimbar akademik merupakan kewenangan 

dosen dan guru besar untuk menyatakan pendapat, 

pikiran, dan sikap tentang suatu ilmu pengetahuan sesuai 

dengan kualifikasi dan kompetensi keilmuannya secara 

terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan rumpun 

dan bidang ilmu spesialisasi keilmuannya. 

b) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menjamin sivitas 

akademika dalam   penyebarluasan karya ilmiah dan hasil 
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penelitiannya berdasarkan kualifikasi dan kompetensi 

keilmuannya melalui pembelajaran, pendidikan dan 

pengajaran, penelitian, publikasi karya ilmiah, dan 

publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 

c) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

sivitas akademika untuk menyatakan pendapat, pikiran, 

dan sikap tentang  kualifikasi dan kompetensi 

keilmuannya secara berkualitas dan bertanggung jawab. 

 

 

3) Otonomi Keilmuan 

a) Otonomi keilmuan merupakan kebebasan dan 

kemandirian sivitas akademika suatu bidang ilmu 

pengetahuan sesuai dengan rumpun dan bidang ilmu 

spesialisasi keilmuannya di lingkungan Fakultas Dakwah 

Dan Ilmu Komunikasi untuk menemukan dan 

mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan 

kebenaran menurut kaidah keilmuannya sehingga 

terjamin keberlanjutan perkembangan ilmu pengetahuan 

tersebut.  

b) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menjamin 

otonomi keilmuan seluruh sivitas akademika untuk 

menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, 

dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah sesuai 

dengan kualifikasi dan kompetensi keilmuannya menurut  

kaidah dan metode keilmuan serta dilandasi norma dan 

etika. 

4) Azas Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar 

Akademik, dan Otonomi Keilmuan 

a) Pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan Fakultas 

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi diselenggarakan dengan 

azas pertama yaitu komprehensif oleh seluruh sivitas 
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akademikia melalui pembelajaran dan/atau penelitian 

ilmiah. 

b) Pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan Fakultas 

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi diselenggarakan dengan 

azas kedua yaitu sesuai dengan nilai-nilai agama dan 

moral untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat 

manusia. 

5) Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar 

Akademik, dan Otonomi Keilmuan 

a) Setiap anggota sivitas akademika bertanggung jawab 

untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan ilmu 

pengetahuan di lingkungan Fakultas Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi. 

b) Setiap kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan di 

dalam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi dan/atau 

terlibat dengan institusi lainnya menjadi tanggung jawab 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan. 

c) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan dan dilandasi dengan norma agama dan norma 

keilmuan. 

d) Dalam pelaksanaannya, sivitas akademika mengupayakan 

agar pelaksanaan dan manfaatnya dapat meningkatkan 

mutu akademik dan Fakultas Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi. 

e) Sivitas akademika dapat mengupayakan pelaksanaannya 

bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara 

Indonesia. 

f) Sivitas akademika bertanggung jawab dalam 

pelaksanaannya serta akibat yang ditimbulkannya.  
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g) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik, dan otonomi keilmuan dilakukan dengan tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, norma 

hukum, dan norma keilmuan. 

h) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik, dan otonomi keilmuan dilakukan dengan tidak 

mengganggu kepentingan umum. 

6) Manfaat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar 

Akademik, dan Otonomi Keilmuan 

a) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan 

otonomi keilmuan dimanfaatkan untuk melindungi dan 

mempertahankan hak kekayaan intelektual sivitas 

akademika di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi. 

b) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan 

otonomi keilmuan dimanfaatkan untuk melindungi dan 

mempertahankan kekayaan alam, manusia, sosial, 

budaya, dan ekonomi bangsa dan negara Indonesia. 

c) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan 

otonomi keilmuan dimanfaatkan untuk meningkatkan 

kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia. 

d) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan 

otonomi keilmuan dimanfaatkan untuk memperkuat daya 

saing bangsa dan negara Indonesia.   

 

 

7) Penjaminan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar 

Akademik, dan Otonomi Keilmuan 

a) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik, dan otonomi keilmuan merupakan hak dan 

kewajiban pribadi dan kolektif sivitas akademika sehingga 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi harus menjamin 

dan memfasilitasinya. 
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b) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi harus menjamin 

pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik, dan otonomi keilmuan sivitas akademika 

sesuai dengan perundang-undangan, nilai-nilai ajaran 

agama, norma hukum, dan norma keilmuan.  

 

l. Sarana dan Prasarana 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

ketersediaan sarana dan prasarana terutama perpustakaan 

dan laboratorium untuk penyelenggaraan pendidikan 

berkualitas. 

2) Instutut memastikan perpustakaan harus memenuhi 

kualifikasi perpustakaan berkualitas di kawasan nasional. 

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan sistem 

pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif dan efesien. 

4) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

perencanaan, perawatan, dan perbaikan sarana dan 

prasarana. 

m. Pendanaan 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

ketersediaan dana penyelenggaraan pendidikan, manajemen, 

sarana dan prasarana sesuai dengan  anggaran Fakultas 

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

pengelolaan dana pendidikan dengan prinsip nirlaba, efektif, 

efesien, transparan, dan akuntabel.    

 

n. Pengelolaan Penyelenggaraan dan Kerjasama 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi  memastikan  

kebutuhan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan 

program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

program studi baru untuk mendapatkan akreditasi sebelum 

menghasilkan lulusan. 

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

pangkalan data pada setiap unit di lingkungan Fakultas 

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan dan 

Kementerian Agama diperbaharui secara berkala dan 

terdokumentasikan dengan baik. 

4) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

penyelenggaraan administrasi akademik pada setiap unit di 

lingkungan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan dilaksanakan secara transparan, 

akuntabel, efektif, dan efesien. 

5) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan 

penugasan dosen berdasarkan usulan dekan dan keputusan 

rektor.  

6) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menjamin 

penyelenggaraan kerjasama dengan perguruan tinggi dan 

institusi lainnya dalam pengembangan lembaga sesuai 

dengan prinsip kesetaraan, penghormatan identitas, azas 

manfaat atau saling menguntungkan, dan memperhatikan 

hukum perundangan yang berlaku. 

7) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menjamin kerjasama 

mencakup bidang manajemen, program kembaran, progam 

gelar ganda, bidang penelitian, sumber daya manusia, 

publikasi, kegiatan ilmiah, dan beasiswa.   

 

o. Sistem Informasi dan Publikasi 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

ketersediaan dan kelayakan fasilitas teknologi, informasi, dan 

publikasi yang mendukung pelaksanaan pendidikan dan 

manajemen. 
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2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan sistem 

informasi meliputi regulasi penyediaan, pemanfaatan, 

pemeliharaan, pengelolaan, pengamaan, dan perlindungan 

fasilitas teknologi dan publikasi yang bertanggung jawab dan 

efektif.  

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan adanya 

sistem informasi dan publikasi meliputi pengidentifikasian, 

pengaksesan, dan penyimpanan data karya-karya ilmiah 

secara elektronik. 

4) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan adanya 

penanggung jawab isi website Fakultas Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi dan penyebarluasan dokumen secara elektronik 

sesuai dengan peraturan. 

5) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan semua 

penggunaan fasilitas teknologi informasi dan publikasi untuk 

pendidikan telah mendapat persetujuan Fakultas Dakwah 

Dan Ilmu Komunikasi. 

6) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi melarang semua 

penggunaan asilitas teknologi informasi dan publikasi untuk 

kepentingan di luar pendidikan dan/atau melanggar hukum 

dan norma kesusilaan. 

 

p. Monitoring Evaluasi dan Akreditasi 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan 

pedoman monitoring evaluasi dan akreditasi penyelenggaraan 

pendidikan dan manajemen  sebagai penjaminan mutu bagi 

stakeholder. 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

pelaksanaan monitoring evaluasi dalam penyelenggaraan 

pendidikan dan manajemen di setiap unit di lingkungan 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan. 
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3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan hasil 

monitoring evaluasi untuk kepentingan peningkatan mutu 

berkelanjutan. 

4) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

pelaksanaan akreditasi setiap program studi pada setiap 

jenjang dan jenis pendidikan di IAIN Padangsidimpuan. 

 

q. Penjaminan Mutu 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan 

Lembaga Penjaminan Mutu sebagai unit kerja petugas dan 

penanggung jawab Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 

dan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

penetapan Pedoman SPMI dan SPME untuk penjaminan 

mutu penyelenggaraan pendidikan dan manajemen. 

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

pelaksanaan sistem manajemen mutu dalam 

penyelenggaraan pendidikan dan manajemen sesuai dengan 

penetapan standar yang berlaku. 

4) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

penyelenggaraan SPMI dan SPME setiap program studi pada 

setiap jenjang dan jenis pendidikan di Fakultas Dakwah Dan 

Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 

5) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

penyelenggaraan pendidikan harus memenuhi Standar 

Nasional Pendidikan. 

 

B. BIDANG PENELITIAN 

 

1. Tujuan Pengembangan 

 Kebijakan bidang penelitian bertujuan menghasilkan produktivitas 

karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa berkenaan dengan 
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keilmuan integratif berbasis riset yang inter-konektif. Secara sederhana, 

kebijakan ini bertujuan menjadi pedoman dalam menghasilkan produk 

karya ilmiah oleh seluruh dosen dan mahasiswa di lingkungan IAIN 

Padangsidimpuan. 

   

2. Kebijakan Dasar   

Kebijakan dasar dalam bidang penelitian adalah: 

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian untuk 

mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Fakultas 

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 

b. Meningkatkan relevansi penelitian untuk mendukung 

peneyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, untuk 

penyelengaraan pengabdian kepada masyarakat serta 

kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.  

c. Meningkatkan penelitian unggul dan tepat guna yang 

mampu mengatasi masalah dan bahkan mampu 

memberikan solusi yang bersifat antisipatif, terutama dalam 

hal peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan 

masyarakat yang mencakup aspek pendidikan, sosial, 

ekonomi, budaya dan kesehatan; pemanfaatan sumber daya 

alam; peningkatan daya saing bangsa melalui penerapan 

teknologi. 

d. Meningkatkan penyelenggaraan penelitian, dan 

kerjasama yang mendorong peningkatan pendapatan 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan dan sivitas akademika IAIN 

Padangsidimpuan melalui peningkatan peran Fakultas 

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 

dalam peningkatan penerapan iptek di masyarakat. 
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3. Kebijakan Operasional 

Kebijakan dasar dan operasional dalam bidang penelitian adalah: 

a.    Jenis Penelitian 

1) Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilaksanakan 

untuk pemecahan masalah dalam rangka memperoleh 

temuan informasi, pengetahuan, teori, metode dan teknologi 

baru. 

2) Penelitian Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi adalah 

penelitian yang dilaksanakan pada seluruh unit dengan 

memanfaatkan fasilitas dan/atau sumber daya manusia yang 

tersedia di lingkungan Fakultas Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 

3) Penelitian Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi dapat 

dikategorisasi atas empat jenis, yaitu penelitian dasar, 

penelitian terapan, penelitian perpustakaan, dan penelitian 

pengembangan. 

4) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan hasil 

penelitian dapat berdampak pada pengembangan kesadaran 

beragama, karakter, pendidikan tepat guna, taraf hidup, dan 

pemberdayaan masyarakat.    

 

b. Program Penelitian 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan arah 

penelitian berkenaan dengan keilmuan integratif berbasis 

riset yang inter-konektif. 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi mengarahkan 

kepada kegiatan penelitian mandiri dan kompetitif yang 

bersinergi dengan institusi penelitian, pemerintah, lembaga/ 

organisasi baik di tingkat lokal  dan nasional. 

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan sistem 

pelaksanaan program penelitian bagi dosen dalam rangka 

peningkatan prestasi dan kinerjanya.  
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4) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

ketersediaan sarana prasarana dalam pelaksanaan penelitian 

yang dapat diakses seluruh sivitas akademika dan stakeholder. 

5) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan adanya 

sistem penghargaan bagi seluruh sivitas akademika untuk 

mendorong iklim akademik yang kondusif. 

6) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

partisipasi dan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan 

penelitian baik secara mandiri maupun kolaboratif dengan 

dosen dalam penelitian payung. 

7) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi melaksanakan 

pengembangan penelitian melalui penyusunan Road Map 

Penelitian pada setiap fakultas. 

8) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan 

penyususnan database penelitian. 

 

c. Penyelenggaraan Penelitian 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan adanya 

dukungan dalam penyelenggaraan penelitian yang 

dilaksanakan oleh seluruh unit di lingkungan Fakultas 

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

pelaksanaan penelitian melalui penyediaan fasilitas dan 

peningkatan kemampuan sumber daya manusia. 

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan sistem 

pelaksanaan penelitian  untuk peningkatan kualitas 

penelitian. 

4) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan unit 

petugas dan penanggung jawab sistem pelaksanaan 

penelitian. 
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5) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan adanya 

diseminasi hasil penelitian untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan pemanfaatan untuk kepentingan praktis. 

6) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

ketercapaian akreditasi setiap jurnal ilmiah pada seluruh 

program studi dan fakultas. 

7) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan adanya 

peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian, publikasi 

nasional, dan internasional setiap tahun. 

8) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

penyelenggaraan seminar nasional dan internasional secara 

berkala. 

9) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikann 

penyelenggaraan forum ilmiah untuk diseminasi penelitian 

dosen. 

10) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

penyelenggaraan pelatihan penulisan laporan penelitian dan 

jurnal bagi dosen. 

11) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

penyelenggaraan konsorsium keilmuan dosen.  

 

d. Tata Pamong dan Organisasi 

Secara hirarkis struktur organisasi yang terkaitan dengan 

penelitian ditentukan tugasnya, yaitu: 

1) Senat Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi bertugas: 

a) Menetapkan arah kebijakan penelitian. 

b) Mengesahkan Standar Mutu Penelitian. 

c) Mengesahkan Pedoman Penelitian. 

2) Rektor bertugas: 

a) Menyusun Rencana Strategis tentang penelitian untuk 

realisasi visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 
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b) Menyusun Rencana Operasional tentang penelitian untuk 

realisasi visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 

c) Mengusulkan arah kebijakan penelitian kepada Senat 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi. 

d) Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian sesuai dengan 

kebijakan penelitian.  

3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LP2M) bertugas: 

a) Menyelenggarakan layanan penelitian dan pengabdian 

kepda masyarakat. 

b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat.  

c) Mendesiminasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa. 

d) Melaksanakan pemanfaatan hasil penelitian untuk tujuan 

praktis dan komersil. 

e) Memonitor pertanggungjawaban keuangan kontrak 

penelitian. 

 

e. Penanggung Jawab Penelitian 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

sebagai penanggung jawab penelitian. 

2) LP2M bertanggung jawab untuk mengkondisikan 

lingkungan kerja yang mendukung pelaksanaan penelitian. 

3) LP2M bertanggung jawab untuk memfasilitasi dana 

penelitian. 

4) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan sistem 

pelaksanaan penelitian yang disusun oleh LP2M. 
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f. Sumber Daya Manusia 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi bertanggung jawab 

untuk meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi doktor 

sekurang-kurangnya 50% dari keseluruhan jumlah dosen di 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi bertanggung jawab 

atas peningkatan produktivitas dan kualitas penelitian. 

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan sistem 

pengelolaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan 

penelitian. 

4) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memiliki program 

pengembangan peningkatan kualitas penelitian bagi dosen 

dan mahasiswa. 

5) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi mendorong dosen 

untuk berinteraksi dan berkontribusi dalam organisasi 

profesi dan organisasi/badan lainnya dalam peningkatan 

kualitas penelitian. 

6) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memiliki program 

pelatihan bagi sumber daya manusia dalam pelaksanaan 

penelitian sehingga memiliki format dan selingkung yang 

sama dalam pelaporan penelitian.  

7) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memfasilitasi 

pelaksanaan penelitian payung dengan mahasiswa. 

 

g. Pendanaan 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan alokasi 

dana penelitian minimal 30% dari dana Rencana Keuangan 

dan Anggaran Tahunan. 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi harus meningkatkan 

kemampuan perolehan sumber dana dari pemerintah 
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maupun swasta baik dalam dan luar negeri sebagai dana 

penelitian. 

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi mengalokasikan 

dana penelitian tersebut kepada LP2M untuk peningkatan 

mutu penelitian. 

4) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan sistem 

pengelolaan dana penelitian. 

 

h. Kerjasama Penelitian 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi harus menjalin 

kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain 

untuk peningkatan mutu penelitian. 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan sistem 

kerjasama untuk pengelolaan penelitian. 

3) Kerjasama penelitian dapat mencakup kegiatan penelitian 

dengan melibatkan peneliti dari luar Fakultas Dakwah Dan 

Ilmu Komunikasi, pemanfaatan fasilitas bersama, dan 

pemanaatan objek penelitian. 

4) Keterlibatan peneliti asing atau sebaliknya harus 

mendapatkan kesepakatan dari pihak yang berwenang di 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi atau pemerintahan. 

 

i. Etika Penelitian 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

pelaksanaan penelitian sesuai dengan standar penelitian 

yang ditetapkan. 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

pelaksanaan penelitian sesuai dengan pedoman penelitian 

yang ditetapkan. 

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan setiap 

dosen dan mahasiswa mematuhi setiap peraturan yang 

berkenaan dengan penelitian. 



64 
 

 

j. Publikasi Penelitian 

1) Setiap penelitian yang dilaksanakan di Fakultas Dakwah Dan 

Ilmu Komunikasi baik kompetitif maupun mandiri dan/atau 

melibatkan peneliti dari dalam/luar negeri harus 

dipublikasikan. 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi mendorong, 

memberdayakan, dan mamfasilitasi peneliti untuk 

mempulikasikan hasil penelitian dalam jurnal nasional dan 

internasional terakreditasi. 

3) Pengakuan atas dukungan dana oleh sponsor harus 

ddituliskan pada setiap publikasi penelitian terkait kecuali 

sponsor tidak berkenan. 

4) Sponsor boleh mempublikasikan laporan penelitian dengan 

mencantumkan nama Fakultas Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi dan peneliti yang bersangkutan jika tidak 

dilakukan perubahhan terhadap isi laporan. Jika telah 

dilakukan perubahan terhadap isi laporan laporan harus 

dimintakan persetujuan kepada instutut maupun peneliti 

yang bersangkutan. 

 

C. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

1. Tujuan Pengembangan 

Kebijakan bidang pengabdian kepada masyarakat bertujuan 

menghasilkan produktivitas pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa berkenaan dengan keilmuan yang 

integratif dan berbasis riset yang inter-konektif. Secara sederhana, kebijakan 

ini bertujuan menjadi pedoman dalam menghasilkan produk pengabdian 

kepada masyarakat oleh seluruh dosen dan mahasiswa di lingkungan 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 
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2. Kebijakan Dasar  

Kebijakan dasar dalam bidang pengabdian kepada masyarakat 

adalah: 

a) Peningkatan relevansi kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang didukung oleh hasil-hasil penelitian untuk 

mewujudkan keunggulan Fakultas Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 

b) Peningkatan relevansi kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dicapai melalui penerapan sistem penjaminan 

mutu yang efektif, termasuk optimalisasi mekanisme 

monitoring dan evaluasi setiap kegiatan. 

c) Peningkatan motivasi dan kemampuan dosen dalam merancang 

dan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

d) Peningkatan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan-

kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

e) Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen pengabdian 

kepada masyarakat melalui penataan kembali peran dan 

fungsinya dan penyehatan organisasi/unit kerja terkait. 

f) Peningkatan peran nyata Fakultas Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan dalam pembangunan 

bangsa sekaligus peningkatan pendapatan institusi dari 

kegiatan layanan masyarakat. 

 

3. Kebijakan Operasional 

Kebijakan operasional dalam bidang pengabdian kepada 

masyarakat adalah: 

a. Jenis Pengabdian kepada Masyarakat 

1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan 

pengamalan ilmu pengetahuan kepada masyarakat untuk 

mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sebagai satu kesatuan dengan proses pendidikan. 
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2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat mencakup 

kegiatan pelayanan kepada masyarakat, kerjasama dengan 

masyarakat, penyuluhan dan pelatihan kepada 

masyarakatt, pemberdayaan mayarakat, dan Kuliah Kerja 

Lapangan Integratif pada mahasiswa. 

3) Tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah memberikan 

kontribusi teoretis dan praktis dalam rangka peningkatan 

pengetahuan, pemahaman, partisipasi, kepedulian, dan 

pemecahan masalah masyarakat. 

    

b. Program Pengabdian kepada Masyarakat 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan arah 

pengabdian kepada masyarakat berkenaan dengan 

keilmuan, keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal 

yang inter-konektif. 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi mengarahkan 

kepada kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

pengabdian kepada masyarakat mandiri dan kompetitif 

yang bersinergi dengan institusi pendidikan, pemerintah, 

lembaga/ organisasi baik di tingkat lokal  dan nasional. 

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan sistem 

pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat bagi 

dosen dalam rangka peningkatan prestasi dan kinerjanya.  

4) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

ketersediaan sarana prasarana dalam pelaksanaan 

pengabdian kepada masyarakat yang dapat diakses seluruh 

sivitas akademika dan stakeholder. 

5) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

adanya sistem penghargaan bagi seluruh sivitas akademika 

untuk mendorong iklim akademik yang kondusif. 

6) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

partisipasi dan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan 
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pengabdian kepada masyarakat baik secara mandiri 

maupun kolaboratif dengan dosen dalam pengabdian 

payung. 

7) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

program pengembangan pengabdian kepada masyarakat 

harus berbasis nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal 

dengan melibatkan dosen dan mahasiswa sesuai bidang 

keilmuan yang dikembangkan di fakultas/program studi. 

8) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

pengabdian kepada masyarakat berupa program 

pelayanan, pengmbangan, dan pemberdayaan masyarakat. 

9) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

pembuatan database kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. 

 

c. Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

adanya dukungan dalam penyelenggaraan pengabdian 

kepada masyarakat  yang dilaksanakan oleh seluruh unit di 

lingkungan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan. 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui 

penyediaan fasilitas dan peningkatan kemampuan sumber 

daya manusia. 

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan sistem 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat  untuk 

peningkatan kualitasnya. 

4) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan unit 

petugas dan penanggung jawab sistem pelaksanaan 

pengabdian kepada masyarakat. 
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5) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

adanya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan 

untuk kepentingan praktis. 

d. Penanggung Jawab   

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

sebagai penanggung jawab pengabdian kepada masyarakat. 

2) LP2M bertanggung jawab untuk mengkondisikan 

lingkungan kerja yang mendukung pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat. 

3) LP2M bertanggung jawab untuk memfasilitasi dana 

pengabdian kepada masyarakat. 

4) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan sistem 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang disusun 

oleh LP2M. 

e. Sumber Daya Manusia 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi bertanggung jawab 

untuk meningkatkan jumlah dosen sekurang-kurangnya 50% 

dari keseluruhan jumlah dosen di Fakultas Dakwah Dan 

Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan untuk melakukan 

pengabdian kepada masyarakat 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi bertanggung jawab 

atas peningkatan produktivitas dan kualitas pengabdian 

kepada masyarakat. 

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan sistem 

pengelolaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan 

pengabdian kepada masyarakat. 

4) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memiliki program 

pengembangan peningkatan kualitas pengabdian kepada 

masyarakat bagi dosen dan mahasiswa. 
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5) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi mendorong dosen 

untuk berinteraksi dan berkontribusi dalam organisasi 

profesi dan organisasi/badan lainnya dalam peningkatan 

kualitas pengabdian kepada masyarakat. 

6) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memiliki program 

pelatihan bagi sumber daya manusia dalam pelaksanaan 

pengabdian kepada masyarakat sehingga memiliki format 

dan selingkung yang sama dalam pelaporan penelitian.  

7) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memfasilitasi 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat payung dengan 

mahasiswa. 

 

f. Pendanaan 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan alokasi 

dana pengabdian kepada masyarakat minimal 20% dari dana 

Rencana Keuangan dan Anggaran Tahunan. 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi harus meningkatkan 

kemampuan perolehan sumber dana dari pemerintah 

maupun swasta baik dalam dan luar negeri sebagai dana 

pengabdian kepada masyarakat. 

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi mengalokasikan 

dana pengabdian kepada masyarakat tersebut kepada LP2M 

untuk peningkatan mutu penelitian. 

4) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan sistem 

pengelolaan dana pengabdian kepada masyarakat. 

 

g. Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat  

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi harus menjalin 

kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain 

untuk peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat. 
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2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan sistem 

kerjasama untuk pengelolaan pengabdian kepada 

masyarakat. 

3) Kerjasama pengabdian kepada masyarakat dapat mencakup 

kegiatan pengabdian dengan melibatkan pihak dari luar 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, pemanfaatan 

fasilitas bersama, dan pemanfaatan objek pengabdian. 

4) Keterlibatan pihak asing atau sebaliknya harus mendapatkan 

kesepakatan dari pihak yang berwenang di Fakultas Dakwah 

Dan Ilmu Komunikasi atau pemerintahan. 

5) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

optimalisasi kerja sama dengan instansi/lembaga lain dalam 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

 

h. Etika Pengabdian kepada Masyarakat 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

standar pengabdian yang ditetapkan. 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

pedoman pengabdian yang ditetapkan. 

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan setiap 

dosen dan mahasiswa mematuhi setiap peraturan yang 

berkenaan dengan pengabdian kepada masyarakat. 

 

i. Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat 

1) Setiap pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi baik kompetitif 

maupun mandiri dan/atau melibatkan pihak dari dalam/luar 

negeri harus dipublikasikan. 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi mendorong, 

memberdayakan, dan mamfasilitasi dosen untuk 
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mempulikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam 

jurnal nasional dan internasional terakreditasi. 

3) Pengakuan atas dukungan dana oleh sponsor harus 

ddituliskan pada setiap publikasi pengabdian kepada 

masyarakat terkait kecuali sponsor tidak berkenan. 

4) Sponsor boleh mempublikasikan laporan pengabdian kepada 

masyarakat dengan mencantumkan nama Fakultas Dakwah 

Dan Ilmu Komunikasi dan pihak yang bersangkutan jika 

tidak dilakukan perubahhan terhadap isi laporan. Jika telah 

dilakukan perubahan terhadap isi laporan harus dimintakan 

persetujuan kepada Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi 

maupun peneliti yang bersangkutan. 

 

 

B. BIDANG KERJASAMA LEMBAGA 

 

1. Tujuan Pengembangan 

Kebijakan bidang pengembangan kerjasama lembaga bertujuan 

menghasilkan kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri berkenaan 

dengan keilmuan, keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal yang inter-

konektif. Secara sederhana, kebijakan ini bertujuan menjadi pedoman 

dalam menghasilkan kerjasama lembaga di lingkungan Fakultas Dakwah 

Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 

   

2. Kebijakan Dasar  

Kebijakan dasar dalam bidang pengembangan kerjasama lembaga 

adalah: 

a) Promosi pemahaman dan sensitivitas kultural bagi seluruh 

dosen dan mahasiswa.   

b) Pengembangan kemitraan (partnership) nasional dan 

internasional di bidang pendidikan, riset, beasiswa, pertukaran 

dosen dan mahasiswa. 
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c) Pemberian kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti 

program multikultural dalam studi maupun dalam interaksi 

sosialnya. 

d) Pengembangan kerjasama untuk meningkatkan 

pemahaman lintas budaya, terutama yang dapat 

mempercepat pencapaian visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah 

Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 

 

3. Kebijakan Operasional 

Kebijakan operasional dalam bidang pengembangan kerjasama 

lembaga adalah: 

 

a. Program Kerjasama Lembaga 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi harus menetapkan 

program pengembangan pola pengasuhan Ma’had al-Jami’ah. 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi menetapkan sistem 

internalisasi nilai-nilai moral agama, kearian lokal, dan 

kebangsaan di Ma’had al-Jami’ah. 

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi harus menata sistem 

internalisasi nilai-nilai moral agama dan kebangsaan dalam 

kegiatan akademik dan non akademik mahasiswa. 

4) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi harus menetapkan 

program peningkatan kepemimpinan dan kebermasyarakatan 

bagi mahasiswa. 

5) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi melaksanakan 

benchmarking kurikulum dan proses pembelajaran program 

studi S.1 dengan perguruan tinggi lain. 

6) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi melaksanakan 

program pertukaran dosen, mahasiswa, dan kerjasama 

penelitian dengan perguruan tinggi lain. 

 

 



73 
 

b. Program Kerjasama Internal Lembaga  

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

kerjasama unit pelaksana dan penunjang akademik dalam 

pelaksanaan pelayanan akademik dan non akademik dengan 

berbasis teknologi inormasi dan komunikasi. 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

kerjasama unit pelaksana dan penunjang akademik dalam 

pelaksanaan pelayanan kegiatan kemahasiswaan untuk 

pembinaan dan pengembangan penalaran, minat, bakat, seni, 

bimbingan dan konseling, kesehatan, dan kesejahteraan. 

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

kerjasama perpustakaan dan fakultas serta program studi 

dalam pengadaan sarana prasarana pembelajaran sehingga 

mendorong pengalaman belajar dalam peningkatan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

4) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

kerjasama internal antar lembaga untuk pengembangan 

kemandirian pengelolaan keungan sehingga menjadi 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). 

5) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

pengembangan perpustakaan, digital library, dan e-library. 

6) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

pengembangan dan penguatan university governance. 

7) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastika penerbitan 

dan publikasi jurnal nasional terakreditasi dan jurnal 

internasional secara berkala. 

 

 

c. Program Kerjasama dengan Pemerintah Pusat/Daerah 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

pengembangan kualitas sumber daya manusia/aparatur 



74 
 

pemerintah melalui program pendidikan S1 di IAIN 

Padangsidimpuan. 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

penguataan kelembagaan pemerintah seperti Kantor 

Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dan Kantor Urusan 

Agama. 

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

penelitian terapan secara bersama, joint research untuk 

memecahkan permasalahan pembangunan daerah dan 

pemberdayaan masyarakat. 

4) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

pengembangan model pengabdian dan pemberdayaan 

masyarakat dalam konteks pembangunan daerah dan 

pemberrdayaan masyarakat.   

 

d. Program Kerjasama Unit Alternatif 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

optimalisasi kerjasama aset-aset kampus dalam memperoleh 

nilai ekonomis. 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

pengembangan kerjasama unit usaha mandiri untuk 

memperoleh nilai ekonomis dalam bidang konsultasi, 

advokasi, teknologi informasi, perdagangan, perbankan, 

perkeunan, pertanian, peternakan, dan pengembangan sumber 

daya manusia. 

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

pengembangan sektor kewirausahaan. 

4) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

penciptaan lapangan kerja baru, terutama bagi alumni IAIN 

Padangsidimpuan. 

5) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan fasilitas 

Bantuan Modal Usaha dan Pemagangan bagi lulusan. 
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e. Program Kerjasama dengan Masyarakat 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

pengembangan kajian dalam masyarakat. 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosialnya. 

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

pengembangan kajian ‚pengetahuan dan keterampilan 

khusus‛ yang berbasis kebutuhan daerah dan masyarakat. 

 

f. Sumber Daya Manusia 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

peningkatan kompetensi dosen dalam penguatan kerjasama 

intra dan antar lembaga. 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dalam 

penguatan kerjasama intra dan antar lembaga. 

  

g. Penjaminan Mutu 

1) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan program 

pengembangan sistem manajemen mutu untuk menjaga 

sustaiabilitas program dalam upaya pencapaian isi dan misi 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi. 

2) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

penyusunan dokumen mutu Fakultas Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi, unit pelaksana dan penunjang akademik. 

3) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

peningkatan akreditasi institusi dan program studi. 

4) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memastikan 

peningkatan mutu pelayanan akademik dan non akademik 

bagi dosen dan mahasiswa. 

5)  
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Keberhasilan penyelenggaraan akademik bergantung kepada 

kebijakan akademik. Kebijakan Akademik merupakan pedoman dan arah 

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi akademik bagi seluruh 

komponen. Arah Kebijakan Akademik ini harus menjadi acuan bagi 

pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk 

mewujudkan visi, misi, dan tujuan IAIN Padangsidimpuan. 

Kebijakan Akademik harus dapat dijadikan petunjuk praktis dalam 

penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dharma 

pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyaakat, 

serta kerjasama lembaga mengacu kepada Kebijakan Akademik yang telah 

dirumuskan. Dengan kata lain, kualitas akademik bergantung kepada 

Kebijakan Akademik yang telah disusun ini. 

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman yang 

terus menerus berubah, maka perubahan paradigama pendidikan menjadi 

suatu keniscayaan dan kelaziman. Oleh sebab itu, tidak mustahil bahwa 

perubahan Kebijakan Akademik dapat terjadi pada kemudian hari seiring 

dengan perkembangan zaman. Karenanya, Kebijakan Akademik ini dapat 

ditinjau dan dirumuskan kembagli sesuai dengan kebutuhan Fakultas 

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, dan program studi di lingkungan IAIN 

Padangsidimpuan.     

 

 

 

 

    BAB V PENUTUP 
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