PROGRAM KERJA
LABORATORIUM KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM (KPI)
2020-2022

PERIODE 2020-2022
Agenda

2020

2021

Program
Prioritas

1. Pembuatan Website Prodi
KPI.
2. Pembuatan Media Sosial
Prodi KPI (YouTube,
Instagram, Fb)

1. TV Streaming

Program
Rutin

1. Memperbaharui konten
website Prodi secara
berkala
2. Mengelola Media Sosial
(YouTube, Instagram,
Fb)
3. Membuat pengusulan
pengadaan peralatan
laboratorium

Program
Tambahan

1. Membuat flyer, leaflet,
brosur, terkait hari-hari
penting dan momentum
khusus.

1. Memperbaharui konten
website Prodi secara
berkala
2. Mengelola Media Sosial
(YouTube, Instagram,
Fb)
3. Mengisi konten TV
Streaming
4. Membuat pengusulan
pengadaan peralatan
laboratorium
1. Membuat flyer, leaflet,
brosur, dsb, terkait harihari penting dan
momentum khusus.
2. Pembinaan Mahasiswa
untuk konten website
dan media sosial

2022
1. Pelatihan dalam rangka
penguatan skill tentang
pengelolaan konten
website dan tv streaming
untuk dosen dan
mahasiswa KPI
1. Memperbaharui konten
website Prodi secara
berkala
2. Mengelola Media Sosial
(YouTube, Instagram, Fb)
3. Mengisi konten TV
Streaming
4. Membuat pengusulan
pengadaan peralatan
laboratorium
1. Membuat flyer, leaflet,
brosur, dsb, terkait harihari penting dan
momentum khusus.
2. Pembinaan Mahasiswa
untuk konten website dan
media sosial
Bintan, Februari 2020
Kepala Laboratorium KPI

Syahrul Rahmat, M.Hum
199302282019031010

LAPORAN KINERJA
LABORATORIUM Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)
2020

Agenda
Program
Prioritas

Program
Pembuatan website
Prodi KPI.

Realisasi

Analisis dan evaluasi

Proses pembuatan website
dilakukan pada Maret 2020 dan
diluncurkan pada 10 Agustus 2020
bertepatan dengan Milad pertama
Prodi KPI.
https://kpi.stainkepri.ac.id/

Kekuatan, Karena berbasis blog dan
open source pengelolaan jadi lebih
gampang dan dapat dipelajari secara
otodidak.
Kelemahan, dalam pembuatan
website terdapat halangan dalam
koordinasi dengan unit lain untuk
masalah domain. Selain itu website
juga masih menggunakan template
gartis sehingga fiturnya terbatas.
Kekuatan, dalam pembuatan sosial
media untuk prodi cukup mudah
karena prosesnya tidak
membutuhkan biaya.
Kelemahan, pembuatan media sosial
masih menggunakan perangkat serta
jaringan seluler pribadi.

Dibutuhkan template premium
tampilan website yang lebih dinamis.

Kekuatan, informasi terkait prodi
dan STAIN tersebar luas. Sumber
informasi cukup mudah dijangkau
dan diolah untuk kemudian
dipublikasikan.
Kelemahan, belum ada perangkat

Dibutuhkan perangkat tambahan untuk
menunjang update informasi.

Pembuatan Media Sosial Proses pembuatan akun media
Prodi KPI (YouTube,
sosial YouTube, Instagram dan
Instagram, Facebook)
Facebook dilakukan pada awal
tahun 2020 dan diluncurkan pada
10 Agustus 2020 bertepatan dengan
Milad pertama Prodi KPI.

Program
Rutin

Memperbaharui konten
website Prodi secara
berkala

Instagram: kpi.stainkepri
YouTube: KPI STAIN KEPRI
Facebook: Prodi Komunikasi
Penyiaran Islam – KPI STAIN
KEPRI
Proses update konten di website
dilakukan secara berkala dengan
mensosialisasikan kegiatan prodi
serta informasi terkait penerimaan
mahasiswa baru.

Rekomendasi

Dibutuhkan perangkat khusus untuk
pengelolaan media sosial.

Mengelola Media Sosial
(YouTube, Instagram,
Facebook)

Membuat pengusulan
pengadaan peralatan
laboratorium

Program
Tambahan

Membuat flyer, leaflet,
brosur, terkait hari-hari
penting dan momentum
khusus

Proses update konten di media
sosial dilakukan secara berkala
dengan mensosialisasikan kegiatan
prodi, informasi terkait penerimaan
mahasiswa baru, serta update
ucapan selamat untuk hari-hari
penting.
Proses pengusulan pengadaan
sejumlah perlengkapan untuk
kelengkapan laboratorium untuk
tahun anggaran 2021

Proses pembuatan desain pada
sejulah momentum penting dan
peristiwa besar, seperti ucapan
selamat memasuki bulan Ramadan,
selamat Idul Fitri, selamat Idul
Adha, selamat hari lahir pancasila.

khusus serta perlengkapan
penunjang.
Kekuatan, proses update informasi
ketersediaan perangkat dan jaringan
seluler.cukup mudah karena sosial
media media sudah lumrah
digunakan.
Kelemahan,
Kekuatan, proses koordinasi antara
kepala laboratorium dengan
perangkat prodi cukup mudah untuk
menyelaraskan labor dengan prodi.
Pengusulan dapat dilakukan secara
online.
Kelemahan, koordinasi yang lemah
dan perbedaan pemahaman antara
labor dengan perencanaan sehingga
terjadi banyak perubahan.
Kekuatan, memiliki kemampuan
yang cukup untuk membuat desain
dan editing.
Kelemahan, perangkat yang
digunakan adalah perangkat pribadi
yang sebenarnya tidak memiliki
spesifikasi untuk desain grafis.

Dibutuhkan perangkat khusus untuk
pengelolaan media sosial.

Peningkatan koordinasi dengan bagian
perencanaan.

Dibutuhkan perangkat khusus untuk
membuat desain.

Bintan, Desember 2020
Kepala Laboratorium KPI

Syahrul Rahmat, M.Hum
199302282019031010

Lampiran

Peluncuran website dan media sosial sebagai bagian dari new media

Update konten di website KPI

Update konten di instagram KPI

Update konten di Facebook KPI

Update konten di YouTube KPI

Desain

LAPORAN KINERJA
LABORATORIUM KPI 2021
Agenda

Program

Realisasi

Program
Prioritas

Pembuatan TV
Streaming

Program
Rutin

Memperbaharui konten
website Prodi secara
berkala

Proses update konten di website
dilakukan secara berkala dengan
mensosialisasikan kegiatan prodi
serta informasi terkait penerimaan
mahasiswa baru.

Mengelola Media Sosial
(YouTube, Instagram,
Facebook)

Proses update konten di media
sosial dilakukan secara berkala
dengan mensosialisasikan kegiatan
prodi, informasi terkait penerimaan
mahasiswa baru, serta update
ucapan selamat untuk hari-hari
penting.

Analisis dan Evaluasi

Rekomendasi

Kekuatan, informasi terkait prodi
dan STAIN tersebar luas. Sumber
informasi cukup mudah dijangkau
dan diolah untuk kemudian
dipublikasikan.
Kelemahan, belum ada perangkat
khusus serta perlengkapan
penunjang.
Kekuatan, proses update informasi
ketersediaan perangkat dan jaringan
seluler.cukup mudah karena sosial
media media sudah lumrah
digunakan.
Kelemahan,

Dibutuhkan perangkat tambahan serta
ketersedian wifi yang maksimal untuk
menunjang update informasi.

Kekuatan, proses koordinasi antara
kepala laboratorium dengan
perangkat prodi cukup mudah untuk
menyelaraskan labor dengan prodi.
Pengusulan dapat dilakukan secara
online.
Kelemahan, koordinasi yang lemah
dan perbedaan pemahaman antara
labor dengan perencanaan sehingga
terjadi banyak perubahan.

Peningkatan koordinasi dengan bagian
perencanaan.

Dibutuhkan perangkat khusus untuk
pengelolaan media sosial.

Mengisi konten TV
Streaming
Membuat pengusulan
pengadaan peralatan
laboratorium

Proses pengusulan pengadaan
sejumlah perlengkapan untuk
kelengkapan laboratorium untuk
tahun anggaran 2022

Program
Tambahan

Membuat flyer, leaflet,
brosur, dsb, terkait harihari penting dan
momentum khusus.

Pembinaan Mahasiswa
untuk konten website
dan media sosial

Proses pembuatan desain pada
sejulah momentum penting dan
peristiwa besar, seperti ucapan
selamat hari pers nasional, selamat
hari pendidikan dan selamat atas
pelaantikan gubernur dan wakil
gubernur.
Proses pembinaan mahasiswa untuk
mengolah informasi tentang
kegiatan himpunan mahasiswa yang
akan dipublish di website.

Kekuatan, memiliki kemampuan
yang cukup untuk membuat desain
dan editing.
Kelemahan, perangkat yang
digunakan adalah perangkat pribadi
yang sebenarnya tidak memiliki
spesifikasi untuk desain grafis.
Kekuatan, ketersedian website bagi
mahasiswa yang ingin menulis dan
menyampaikan ide dan gagasan.
Kelemahan, keterbatasan ruang dan
gerak untuk membina secara
langsung sehingga konten yang
diunggah ke website merupakan
bagian dari perkuliahan. Selain itu
mahasiswa juga tidak dapat praktik
karena tidak ada laboratorium dan
perlengkapan seperti kamera,
komputer dan perlengkapan lainnya.

Dibutuhkan perangkat khusus untuk
membuat desain.

Dibutuhkan perlengkapan
laboratorium agar mahasiswa bisa
langsung praktik.

Bintan, Juni 2021
Kepala Laboratorium KPI

Syahrul Rahmat, M.Hum
199302282019031010

Lampiran

Update konten di website KPI

Update konten di instagram KPI

Update konten di instagram KPI

Update konten di YouTube KPI

Desain

Update konten di website yang merupakan tulisan mahasiswa KPI

