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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Kinerja Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi (DEMA-FDIK) 

 

Gambar 4. 1 Rapat Harian DEMA-FDIK  

Secara umum kegiatan program kerja Dewan Eksekutif Mahasiswa 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (DEMA – FDIK) UIN Antasari 

Banjarmasin merupakan pengimplementasian visi dan misi DEMA – FDIK UIN 

Antasari Banjarmasin periode 2021/2022 yang memiliki peran positif terhadap 
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fakultas menerapkan perannya terhadap masyarakat yang dikemas ke dalam 

berbagai program kerja serta pengembangan-pengembangan dari berbagai aspek. 

Program kerja disusun dan dirumuskan secara musyawarah untuk tercapainya 

tujuan bersama kemajuan fakultas dan harmonisasi terhadap masyarakat. Adapun 

program kegiatan tersebut sebagai berikut : 

1. Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan (PBAK) DEMA – FDIK 

Periode 2021/2022 

2. Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Tingkat Dasar (PKMTD) DEMA – FDIK 

2021/2022 

3. Pengabdian Masyarakat (PM) DEMA – FDIK Periode 2021/2022 

4. Kontes Putera-Puteri Dakwah (PPD) DEMA-FDIK Periode 2021/2022  

1. Sistem kerja DEMA-FDIK 

Terkait sistem kerja yang ada di Dewan Eksekutif Mahasiswa terkhusus di 

fakultas dakwah dan ilmu komunikasi, masing-masing memiliki pembagian posisi 

baik itu anggota ataupun bidang dan departemennya. Departemen adalah orang 

yang memiliki tugas spesifik yang besar dan berfokus pada masing-masing posisi 

dalam artian memiliki tanggung jawab didalam organisasi tersebut. Dan di dalam 

DEMA-FDIK ini juga memiliki departemen, departemen dema ini untuk tim inti 

terdiri dari Hambali sebagai ketua umum dema selanjutnya ada wakil ketua umum 

yaitu Nor Hanifa Hasanah, sekretaris umum Nadia dan untuk wakilnya 

Roudhatunnisa dan juga bendahara yaitu Sarifuddin dan wakilnya Fahmita. 

Dalam Dema-FDIK memiliki bidang dan berhubungan dengan 

pengeksploitasian ke media Instagram yakni ada Minat bakat, advokasi, sosial 
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keagamaan, dan Kominfo dan kominfo ini istilahnya yang bekerja sebagai 

kehumasan pada dema-fdik dalam kinerjanya berkaitan langsung secara internal di 

fakultas maupun ke eksternal umum. Humas dalam sistem kerja dema sangat 

penting untuk Reputasi Dema, segala kegiatan dan informasi yang harus selalu di 

tampilkan pada khalayak dan media yang bertujuan sebagai citra yang baik bagi 

kelembaga kemahasiswaan dari dema semakin maju dan menjunjung tinggi nilai 

kreatifitas kemahasiswaan. 

Seluruh kegiatan Dema-fdik yang paling menonjol diperlihatkan ialah 

melalui aplikasi Instagram dan untuk memegang akun Instagram ini ialah Putri 

pratiwi salah satu pemegang akun dema, pratiwi bertugas memantau postingan 

dan kadang juga membantu ketika anggota pemegang akun Dema sibuk. ada juga 

yang bertugas sebagai mengupload bagian instastory ialah sri auliya vini, lalu ada 

Zidan yang tugasnya mengedit video maupun desain foto pada akun DEMA 

FDIK. Dan juga Dwi adalah orang yang mengisi isi penjelasan setiap foto ataupun 

video di upload melalui media Instagram. Pembagian kinerja ini tidak hanya satu 

orang yang memegang akun instagram karena agar tidak kewalahan dalam tugas 

tersebut.  
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2. Profil Sejarah Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi (DEMA-FDIK) Periode 2021/2022 

 

Gambar 4. 2 Logo DEMA FDIK 

Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

(DEMA – FDIK) merupakan sebuah organisasi mahasiswa yang bergerak sebagai 

lembaga eksekutif penyelenggara kegiatan kemahasiswaan serta selaku pelaksana 

harian kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas dan berkewajiban untuk 

melaksanakan garis-garis besar program kerja mahasiswa fakultas. Untuk 

kegiatan internal, DEMA-FDIK memiliki hak otonomi, sedangkan yang 

menyangkut kegiatan eksternal yang membawa nama UIN Antasari harus 

berkoordnasi dengan DEMA UIN Antasari.Pada periode 2021-2022, kabinet 

DEMA – FDIK diberi nama “KABINET HARMONIS”, mulanya kata harmonis 

berasal dari kata sifat (adjektiva) yang memiliki pengertian bersangkut paut 

dengan (mengenai) harmoni. Harmoni memiliki makna positif, sehingga segala 

sesuatu yang baik dapat diterjemahkan ke dalam istilah harmoni yang mana segala 

sesuatu tersebut harapannya senantiasa serasi, selaras, seimbang. Dengan ini, 

maka ditentukan nama kabinet adalah KABINET HARMONIS. Hendaknya 
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kabinet bersifat mampu menciptakan harmoni yaitu suatu perpaduan dari bentuk 

apapun sekalipun berbeda bisa menghasilkan keselarasan atau keserasian demi 

mencapai hasil progress yang baik untuk Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

bersama keluarga besar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 

Adapun susunan kepengurusan kabinet harmonis dari dewan eksekutif mahasiswa 

fakultas dakwah dan ilmu komunikasi tahun 2021/2022 sebagai berikut : 

Tabel 4. 1 Penanggung Jawab Organisasi DEMA-FDIK 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. 2 Anggota Advokasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelindung 

Dr. H.Akhmad Sagir, M.Ag 

Pembina 

Dr. H. Ahmad Salabi,M. Pd 

Bidang Advokasi Kerakyatan (Advokat) 

Kepala Bidang M. Hafidz Anshari 

Sekretaris Bidang Dhiyaa Haaniya Nahda E. 

Anggota     : 

i. Akhsay Rizky 

ii. Irham Ridho Maulana R. 

iii. Novitasari 
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Tabel 4. 3 Anggota Inti DEMA -FDIK 

 

Tabel 4. 4 Anggota Minat Bakat Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua umum Muhammad Hambali 

Wakil Ketua 

Umum 

Nor Hanifa Hasanah 

Sekretaris Umum Nadia 

Wakil Sekretaris 

Umum 

Roudhatunnisa 

Bendahara Umum Muhammad Sarifudin 

Wakil Bendahara 

Umum 

Fahmita 

Bidang Minat dan Bakat Mahasiswa (MinBat) 

Kepala Bidang Muhammad Raihan 

Sekretaris Bidang Fatimh Durry Az-Zahro 

Anggota   : 

1) Inaya Fajri 

2) M. Alfin Ramadhana 

3) Nursiah 
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Tabel 4. 5 Anggota Ormawa 

Bidang Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) 

Kepala Bidang Nuurmaydasyare 

Sekretaris 

Bidang 

Yazid Nur Ikram 

Anggota   : 

3) Hesti Delila Yustina 

4) M. Racha Taruna 

5) Nor Enjeli 

 

 

 

Tabel 4. 6 Anggota Bidang PSDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) 

Kepala Bidang Nuriana 

Sekretaris 

Bidang 

Siti Jumiatonnor 

Anggota   : 

i. Dwi Rahmawati Zannah 

ii. Hasanah 

iii. Indri Ayu Lestari 
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Tabel 4. 7 Anggota KOMINFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. 8 Anggota Keagamaan 

3. Visi & Misi Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu  

Terbentuknya tatanan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi yang Adaptif, responstif dan kreatif dalam bingkai 

keharmonisan. 

Bidang Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) 

Kepala Bidang Putri Pratiwi 

Sekretaris Bidang M.Aditya Firdaus 

Anggota   : 

6) Aulya Ulfah 

7) Muhammad Ardiansyah 

8) Muhammad Zidan 

9) Sri Aulia Alvini 

Bidang Sosial dan Keagamaan (SOSGAM) 

Kepala Bidang M.Muzaki Mubarak 

Sekretaris Bidang Nisrina Rahmah Hayati 

Anggota    : 

i. Aldian Suryatama 

ii. Lailatul Mahbubah 

iii. Norhapipah 
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(Aturan tata tertib, sistem, struktur keanggotaan,dalam DEMA FDIK yang 

harapannya bersifat, yaitu: 

(1) VISI 

a) Adaptif: Adaptif merupakan kata sifat dari kata adaptasi yang berarti dapat 

beradaptasi. Maka dngan ini visi DEMA FDIK mencakupi kemampuan untuk 

berupaya menyesuaikan diri dengan fakultas,universitas, dan umum sehingga 

mampu memberikan dampak positif. 

b) Responsif: Responsif merupakan kata sifat dari kata respons yang berarti 

dapat lekas memberikan tanggapan. Maka, dengan ini visi DEMA FDIK 

mencakupi kemampuan untuk berupaya bersifat memberi tanggapan (tidak 

masa bodoh) dengan hal-hal yang berkaitan dengan fakultas, universitas, dan 

umum. 

c) Kreatif: Kreatif merupakan kata sifat dari kata kreatifitas yang berarti 

menciptakan sesuatu yang baru. Maka dengan ini, visi DEMA FDIK 

mencakupi kemampuan untuk berdaya cipta, memunculkan gagasan baru 

antara gagasan yang sudah ada.  

Hal-hal tersebut ingin dicapai seiring dalam bingkai keharmonisan, situasi 

dan kondisi dimana di dalamnya trcipta kehidupan yang saling menghargai, serta 

menjalin komunikasi yang positif. 

(2) MISI 
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1. Mengukuhkan sinergi pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dalam Jalinan 

keharmonisan,  

Yakni, berkemampuan untuk meneguhkan pendirian dengan sikap 

saling mempercayai dan meyakini apa yang individu lakukan saat ini atau 

saat itu telah tepat dilakukan. Juga, bersinergi guna membangun dan 

memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan 

yang harmonis dengan antar anggota untuk menghasilkan karya yang 

bermanfaat dan berkualitas. 

2. Mengakomodir potensi dan progress mahasiswa Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi, 

Yakni, berkemampuan untuk menyediakan wadah untuk 

memenuhi kebutuhan pengembangan potensi dan progress mahasiswa 

fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 

3. Membina relasi dan harmonisasi mahasiswa terhadap masyarakat, 

Yakni, membangun hubungan eksternal antar mahasiswa dengan 

masyarakat dengan berupaya berani membuka diri dan merekatkan jalinan. 

4. Mengawal dan membenahi program kerja Dewan Ekskutif 

Mahasiswa yang telah ada 

Yakni, program kerja yang diketahui sebagai landasan bergerak 

supaya dapat menjalankan kegiatan selama satu periode kepengurusan. 

Maka melalui rancangan program ini, akan tergambarkan apa saja aktivitas 

suatu organisasi selama satu periode. Dengan begitu, upaya agar mencapai 
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program kerja disesuaikan dengan keperluan dan tujuan organisasi dengan 

cara mengawal dan membenahi program kerja Dewan Eksekutif 

Mahasiswa yang telah ada. 

B. Hasil Penelitian 

Proses Pola Komunikasi bagi dewan eksekutif kemahasiswaan fakultas 

dakwah dan ilmu komunikasi sangat penting diperlukan bagi seorang pemimpin. 

Baik itu terhadap internal dari kepengurusannnya maupun secara eksternal 

terhadap apa yang di pimpinnya. Tingkah laku cara berkomunikasi merupakan 

suatu langkah utama di bangun dengan kejujuran oleh pemimpin organisasi 

dengan anggotanya agar tercipta cabinet yang harmonis dan terlaksana kegiatan 

dengan baik dalam organisasi tersebut.  

Sebagai seorang pemimpin di sanalah ketua DEMA FDIK sebagai sosok 

yang harus memiliki pola komunikasi yang cakap dengan anggota maupun 

mahasiswa lain agar dipandang rendah hati berbicara dan bagus mengambil suatu 

keputusan kesepakatan bersama. Membangun Pola Komunikasi yang efektif dan 

harmonis bagi kemahasiswaan dewan eksekutif bertujuan sebagai suatu 

pengembangan diri yang sangat penting bagi diri individu terutama dalam 

pengelolaan organisasi. Mampu  berkoordinasi dengan pola komunikasi yang baik 

dan benar antar dema dan bisa menghadapi berbagai polemik yang terjadi 

kedepanya dalam organisasi. Pengembangan diri dengan proses komunikasi yang 

baik secara keseluruhan pengurus DEMA FDIK bekerjasama dengan lancar 

sangat berdampak positif yaitu bagi diri sendiri maupun pandangan orang lain. 

Berikut cara menumbuhkan proses komunikasi tetap terjalin walau saling 
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berjauhan yang dilakukan oleh Dewan Eksekutif mahasiswa fakultas dakwah dan 

ilmu komunikasi: 

1. Pola Komunikasi DEMA-FDIK 

Pola merupakan suatu rangkaian yang sudah disusun terlebih dahulu 

sebelum disampaikan, baik itu secara verbal (langsung) maupun sekunder melalui 

media. Pola komunikasi sebagai langkah Dema sebelum acara, atau saat acara dan 

sesudah acara berlangsung melalui media Instagram maupun non media (tatap 

muka), DEMA-FDIK melakukannya secara berkala agar informasi yang 

disampaikan bisa merata dan berjalan dengan maksimal agar terhindar dari 

berbagai hambatan komunikasi maupun interaksi komunikasi yang pasif antar 

anggota DEMA FDIK. Berikut macam-macam Pola Komunikasi yang terjadi 

pada mahasiswa sekarang. Terkhusus mahasiswa fakultas dakwah dan Ilmu 

Komunikasi: 

1. Pola Komunikasi Primer pada DEMA.FDIK memiliki dua proses dalam 

komunikasi dan juga menggunakan alat media. Secara verbal pengungkapan 

penyampaian Informasi seperti DEMA lakukan ialah menginformasikannya 

melalui media Instagram seputar kegiatan kemahasiswaan. Sedangkan, secara non 

verbal bisa melalui media dan non media secara media pengguna saat berinteraksi 

Chatting melalui Direct Massage (pesan Instagram) bisa mengirimkan balasan 

kepada komunikator berupa stiker saja yang berarti symbol gaya gesture tubuh 

secara online. Tidak hanya itu saat presentasi pelatihan pengajaran yang pernah 

diadakan DEMA ialah Karya Tulis Ilmiah (KTI) menampilkan bagan tentang 

penjelasan melalui layar tancap yang termasuk penjelasan dengan symbol primer 
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sehingga tidak perlu banyak menjelaskan. secara nonmedia ialah secara langsung 

memperagakan gaya Bahasa dan juga gesture tubuhnya. Contoh jempol tangan 

“oke”, dan bertindak secara langsung melaksanakan tugasnya masing-masing 

maupun penggunaan Bahasa gaul. Bahasa gaul sifatnya berubah-rubah dan hanya 

sementara. Mengikuti trend-trend terkini sering di gunakan anak muda khususnya 

Dema.fdik hanya untuk sebatas asik-asikan bergurau dengan antar teman. 

Penggunaan bahasa di media Instagram. Misalnya, normal bahasa santai menjadi 

santuy, hanya untuk memberi tahu khalayak disingkat dengan bahasa inggris 

menjadi “FYI” For your Information, selanjutnya “KUY” artinya ayok, meminta 

foto kepada lawan chat di chat instagram “PAP dong”, sepedaan yuk “Gowes”, 

tertawa terbahak-bahak “LOL” (Laugh Out Loud), Rasanya Mantap betul 

disingkat menjadi “MANTUL”namun diera sekarang berubah menjadi “ENDUL” 

juga ada  “YGY” artinya Yo Ayo Gaisss, dan masih banyak penggunaan simbol 

lainnya. 

2. Pola Komunikasi Sekunder yang dimana antar anggota DEMA FDIK, tidak bisa 

berkumpul karena masing-masing anggota dikampung halaman masing-masing. 

Dan ada sebuah kegiatan yang harus dilaksanakan DEMA namun tidak 

memungkinkan untuk menyelenggarakannya tatap muka secara langsung 

dikarenakan pernah terjadi covid-19. Maka dari itu, DEMA FDIK memiliki ide 

dengan media Instagram menjadi suatu alternatif untuk tetap bisa produktif walau 

dirumah saja. Dengan media tersebut bisa menggunakan fitur Live Streaming 

bertemu secara online dan terlaksana kegiatan. 
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3. Pola Komunikasi antar mahasiswa terjadi pasif (tidak menanggapi). Ketika 

bertemu di kampus dan saat berinteraksi sambal bermain gadget. Dan yang dibuka 

ialah media sosial Instagram. Sehingga sambal menggunakan dengan puas apa 

yang pengguna lihat. Hasilnya bisa menjadi pasif setelah apa yang dikatakan oleh 

komunikator dengan si komunikan.  

4. Pola Komunikasi Linear ialah Pola yang sering terjadi pada DEMA, khususnya 

Ketika rapat sebelum sudah mempersipakan gagasan yang ingin disampaikan 

kepada khalayak banyak dari ketua DEMA kepada anggota-angotanya. Sehingga 

mendapat feedback (timbal balik) berupa tanggapan balik oleh si pendengar 

dengan berbicara maupun hanya di tanggapi dengan gesture tubuh symbol 

“Paham”. Misalnya, mengangguk kepala dan tersenyum. 

5. Pola Komunikasi Sirkuler ialah Pola dalam suatu rangkaian proses komunikasi 

sampaian materi dari ketua dema kepada mahasiswa Fdik harus mendapatkan 

feedback (umpan balik). kalau tidak si ketua dema (komunikator) merasa tidak 

berhasil apa yang ia sampaikan jika tidak ditanggapi balik. 

6. Model Interaktif DEMA FDIK ialah anggota dema berinteraksi kesiapa saja 

terutama mahasiswa Fdik. Namun, tidak dapat menangkap gesture tubuh dan raut 

mimik wajah individu. Misalnya terlalu lama dari anggota DEMA menjelaskan 

materi sehingga tidak tahu para pendengar yaitu mahasiswa, sudah mulai Lelah 

hingga bosan dari mimik wajah.  

7. Model Transaksional ialah model yang dimana saat proses komunikasi dimedia 

Instagram. Misalnya, DEMA FDIK mengadakan “Bahas Sarana Perkuliahan 

(Basaruan) dengan fitur Live Streaming. Ketika sudah selesai penyampaian 
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dipersilahkan tanya jawab yang diberikan DEMA kepada penonton live streaming 

dan terjadi gangguan jaringan sinyal. Sehingga tidak semua terjawab pertanyaan 

terjawab oleh DEMA dan mengingat juga waktu yang telah dibatasi dalam acara 

online tersebut. 

Penciptaan langkah pola komunikasi ini menciptakan “Kabinet yang Harmonis” 

kabinet yang satu Akrab, solid, dan kreatif. Dari semua hal yang tercipta ada 

pemimpin yang berdiri tanpa lelah demi kemajuan Organisasi kemahasiswaan 

DEMA-FDIK. Kemajuan tersebut cara yang dilakukan Ketua Dema dengan 

pendekatan terhadap anggota-anggotanya secara berkala, yaitu dengan mengajak 

ngobrol santai disela ada waktu senggang berupa mengenal tiap individu berupa 

karakter sifat masing-masing. Sehingga ketika telah mengetahui hal itu maka 

ketua Dema akan lebih leluasa dan bisa mensosialisasikan informasi dengan pola 

komunikasi yang tepat. 
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a) Live Streaming 

DEMA-FDIK melakukan live streaming instagram (siaran langsung) di 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tepatnya di lantai 2 yaitu ruangan khusus 

siaran Rafada UIN Antasari Banjarmasin. Kegiatan live streaming lainnya seperti 

Kajian Fiqh bersama Ustadz Aditya Firdaus Musyif Asrama 4 dilakukan dalam 

live streaming ditempat masing-masing. Karena, dalam era new normal ini masih 

adanya covid-19 masih tidak memungkinan tatap muka secara penuh sehingga 

dari DEMA-FDIK tetap terus mengibarkan sayap semangat kreatifitas demi 

kelembagaan kabinet kemahasiswaan fakultas dakwah dan ilmu komunikasi agar 

tetap bisa memanfaatkan media sosial Instagram sebagai langkah mahasiswa tetap 

aktif berorganisasi khususnya keanggotaan DEMA-FDIK. Media Instagram 

memiliki potensi yang sangat luar biasa demi keberlangsungan antar mahasiswa 

untuk berkarya dan belajar terus melalui Live Streaming, siaran langsung di akun 

Instagram merupakan aktivitas dimedia pada hari itu juga disiarkan oleh 

penyelenggara dan dapat ditonton oleh pengikut akun tersebut. Setelah live 

streaming pengguna akun Instagram dapat menyimpan hasil dokumentasi siaran 

tadi dan akan muncul di beranda akun pengguna. Biasanya pada siaran langsung 

dilakukan oleh DEMA FDIK membahas seputar perkuliahan online. Dan juga 

mahasiswa yang berprestasi, siaran langsung bersama orang luar seperti anggota 

KPK maupun membahas tentang polemik yang terjadi. dilaksanakan siaran 

langsung di RAFADA-FDIK. Pertanyaan yang biasanya di ajukan mahasiswa ke 

DEMA FDIK ialah apa saja sarana fasilitas yang ada di fakultas dakwah dan ilmu 

komunikasi bisa digunakan oleh mahasiswa, lalu bisa juga pertanyaan tentang 
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suatu pengembangan diri mahasiswa yaitu bagaimana mengoptimalkan waktu 

menjadi mahasiswa yang tidak hanya pintar dan bisa mengatur waktu bidang 

akademik saja tetapi juga organisasi. 

Pergerakan teknologi media berbasis internet semakin meningkat dan yang 

paling maju terus berkembang adalah fitur yang ada diaplikasi Instagram. 

Menjadikan dorongan dan banyaknya khalayak Pengguna terkhusus dari dewan 

eksekutif kemahasiswaan fakultas dakwah dan ilmu komunikasi. Tidak bisa 

dipungkiri pasti menggunakan dan memiliki akun pada media Instagram. karena 

Instagram memiliki potensi yang sangat luar biasa bukan hanya dapat 

mengabadikan berupa foto dan video tetapi seiring waktu ke waktu, Pembaharuan 

yang ada didalam media menjadi unik dan beragam. Karena, didalam Instagram 

Pengguna dapat melaksanakan kegiatan siaran langsung baik itu hanya individu 

maupun duet bersama siaran langsung. Berikut contoh tanda apabila orang 

melakukan live streaming: 

 

 

Gambar 4. 3 Simbol Notifikasi Live streaming Instagram 
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 Kinerja yang sudah dilakukan DEMA FDIK dengan antar mahasiswa 

fakultas dakwah yang berhubungan pada media Instagram ialah dari dema 

mengadakan live streaming  dengan Tema “Basaruan” (bahas sarana perkuliahan). 

Dalam hal tersebut membahas sarana apa saja yang ada di fakultas dakwah dan 

ilmu komunikasi. Untuk kegiatan live streaming pada akun @DEMA.FDIK 

dewan eksekutif kemamasiswaan fakultas dakwah ilmu komunikasi yang sering 

dilakukan ialah antara lain: siaran radio dan live streaming Instagram yaitu 

program rutin mingguan diadakan oleh dema dengan dua program Basaruan 

“bahas sarana perkuliahan” dan buka pandang “membahas hal umum”. Kegiatan 

tersebut bertujuan untuk lebih membuka lagi ruang pikiran dan pengetahuan yang 

lebih luas lagi antar mahasiswa. Dan ada juga Kajian Fiqh  dilakukan 2 minggu 

sekali. DEMA-FDIK juga melakukan kegiatan harian siaran yang hubungannya 

langsung dengan media Instagram adalah kegiatan bersama RAFADA UIN 

Antasari siaran mingguan oleh Dema setiap hari Senin pada pukul 14:30-16:30 

WIB. Kenang-kenangan terakhir kemarin RAFADA Bersama DEMA-FDIK 

2021-2022 mengadakan live streaming yang akan berakhir masa jabatannya yaitu 

pada tanggal 21-22 Februari 2022. 
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Gambar 4. 4 Kegiatan Basaruan Live Streaming DEMA-FDIK 

 

Media sosial Instagram selalu DEMA gunakan untuk ekspos kegiatan 

kemahasiswaan yang bertujuan sebagai media informasi baik kepada mahasiswa 

fakultas dakwah khususnya dan orang-orang secara umum. publikasi kegiatan-

kegiatan juga sangat penting bagi DEMA-FDIK baik itu yang telah dilaksanakan 

maupun akan datang dan sedang dilaksanakan. Semua itu bertujuan sebagai Arsip 

untuk seluruh pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Motivasi mahasiswa lain 

agar mau ikut berorganisasi dan menjadi citra baik dimata masyarakat dan 

lingkungan sekitar. Dan manfaat media Instagram bagi mahasiswa ialah 

meningkatkan rasa kepercayaan diri mahasiswa, terutama dalam hal berdiskusi 

melalui media online.  
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Gambar 4. 5 Postingan Informasi Kajian Fiqh pada Akun DEMA-FDIK 
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Gambar 4. 6 Dokumentasi Kajian fiqh Live Streaming di Instagram 
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Gambar 4. 7 Kajian Fiqh melalui Media Lain 

 

Kajian Fiqih yang dilaksanakan bersama Dema dilakukan 2 minggu sekali 

bersama ustadz Aditya Firdaus. Salah satu musrif Asrama 4 UIN Antasari 

Banjarmasin, yang dilaksanakan secara online Via Google Meet walau bukan di 

Instagram tetapi tetap di ekspos setelah kegiatan kajian tersebut melalui fitur 

Instagram di insta story maupun upload di akun beranda DEMA-FDIK. Kajian 

Fiqh ini hanya dibawakan oleh Ustadz Aditya dan sekarang seiring pergantian 

periode masa jabatan musrif asrama 4 pun telah berganti. Sekarang sudah tahun 

2022 habislah masa jabatan Ustad Aditya tahun 2020-2021. Namun, Ustad Aditya 

masih tetap melakukan Kajian fiqh bersama DEMA-FDIK. 

b) Mengupload Story 

Menggunggah foto atau video melalui story profil pada akun DEMA-

FDIK dan akan berlaku hanya selama 24 jam, setelahnya tidak muncul lagi. 
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Tampilan Story termasuk keaktifan Dema dalam berkegiatan yang selalu di 

unggah. Penguploadan story pada akun dema biasanya kegiatan hari ini 

dilaksanakan dan hari itu juga di upload melalui Story Instagram DEMA-FDIK. 

Tujuan penguploadan kegiatan DEMA-FDIK melalui Story IG menginformasikan 

hal terbaru yang sedang dilakukan DEMA-FDIK. Pada gambar dibawah ini 

contoh penguploadan story Dema-fdik 15 jam yang lalu dan akan berakhir 9 jam. 

Karena Insta Story ini muncul di profil akun pengguna dan hanya berlaku selama 

24 jam saja. 

 

 

Gambar 4. 8 Tanda Tampilan InstaStory 

c) Mengupload Video/Foto pada Beranda Akun @dema.fdik 

Mengunggah atau mengupload postingan foto dan video melalui beranda 

pada akun @DEMA.FDIK biasanya yang di upload adalah kegiatan-kegiatan 

yang sudah dilaksanakan lalu diabadikan. Mengupload diberanda akan bertahan 

lama dan tidak ada jangka waktu seperti “Story”. Kecuali jika menghapus kiriman 

postingan tersebut maka akan hilang selamanya. 
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Gambar 4. 9 Postingan serta Caption pada akun DEMA-FDIK 

  

d) Reels 

Pergeseran IGTV berubah menjadi Reels, Instagram reels merupakan fitur 

yang memungkinkan pengguna Instagram dapat merekam sekaligus menyunting 

video pendek berdurasi 15 detik. Sepintas Instagram reels sangat mirip dengan 

Tik-Tok, namun sejumlah perbedaan misalnya dari segi durasi konten yang 

ditawarkan. Instagram reels memungkinkan penggunanya untuk merekam video 
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30 detik dan dapat menambahkan musik yang sedang popular. Tidak hanya itu 

terdapat pula efek dan filter sehingga membuat video lebih menarik.
33

 DEMA-

FDIK menggunakan fitur Reels biasanya sebagai menginformasikan kegiatan 

yang sudah dilaksanakan dan membuat video tentang kata-kata bijak yang 

bernuansa dakwah. Bisa dikihat pada gambar dibawah ini:  

 

Gambar 4. 10 Tampilan Reels DEMA-FDIK 

                                                             
33

 Widya Komunika, Instagram Reels sebagai Media Self Disclosure Mahasiswa (Studi pada 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Balitar Blitar), Journal Vol. 11 No 2 Oktober 

2021 h. 44. 
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Gambar 4. 11 Fitur Reels Musik Instagram 
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Gambar 4. 12 Tampilan Rekaman foto/video di tab + 
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Gambar 4. 13 Fitur-Fitur Filter Instagram 
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2. Kegiatan DEMA Periode 2021/2022 

 

Gambar 4. 14 Kegiatan Rutin Harian Rapat DEMA-FDIK 
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Adapun kegiatan-kegiatan Dewan Eksekutif Mahasiswa yang sudah 

terlaksana dan dipublikasikan di Instagram diantaranya: 

1) Pelantikan 

2) Musyawarah dana Dipa 

3) Green launching kabinet 

4) Aksi sosial bantu Palestina 

5) Halal-bihalal KBM FDIK 

6) FDIK Peduli 

7) Rapat Kerja 

8) Pembekalan 

9) Tanggap Isu 

10) Aksi Solidaritas 

11) Aksi Mahasiswa 

12) Jendela Prestasi 

13) Makrab (Keakaraban antar Mahasiswa) 

14) Mahakarya (Mahasiswa Berkarya) 

15) Kajian Fikih (2 minggung sekali) 

16) Skills UP 

17) MOU dengan Rafa, siaran radio dan live streaming Instagram (program rutin 

mingguan) 

18) PBAK 
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19) Isu Tracker  

20) Jendela Prestasi 

21) Mentoring sessions 

22) Kongres Amdin V Surakarta 

23) Pekan akademis (Karya tulis mahasiswa, Public speaking, Sekolah Advokasi. 

24) Maulid Nabi sekaligus harlah FDIK 

25) Karya Mahasiswa “Semarak Ormawa” 

26) EXTRA HARMONICATION 

27) Rakerwill AMDIN KALIMANTAN  

28) PKMTD INSIDE 2022 

29) Pengabdian Masyarakat (Bina Bakti Mahasiswa) 

30) DCF (Dakwah dan Komunikasi Festival) Dan lainnya. 

Dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh kabinet harmonis Dewan 

Eksekutif Mahasiswa Fakultas dakwah dan Ilmu komunikasi telah menunjukkan 

tindakan yang nyata dilakukan Dema-fdik yang dapat terlihat dari media 

Instagram. 
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Gambar 4. 15 Sesi Pemberian Bekal Ilmu Untuk Para Peserta PPD oleh 

Ibunda Hj.Mariyatul 

 

Da‟wah and Communication Fest (DCF) adalah Kegiatan Perayaan Besar 

Seni Kreatif dan spektakuler bagi Mahasiswa Fakultas dakwah dan Ilmu 

Komunikasi. Yang telah diselenggarakan tanggal 8  Februari 2022. 

Dilaksankannya pengisian materi Test tiap masing-masing jurusan.  Jurusan Ilmu 

Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) oleh ibunda Hj.Mariyatul, Ibu Anita untuk 

jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI), dan Bapa Restu pemateri untuk 

jurusan Manajemn Dakwah (MD). Kegiatan paling utama ialah pemilihan putera 
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puteri dakwah kegiatan bersama DCF (Da‟wah and Communication Fest) sudah 

mulai tanggal 2 Januari 2022 Pembukaan Awal Pendaftaran berbagai Lomba. Dan 

untuk tanggal di mulainya acara pada tanggal 28 Januari 2022 seperti pemilihan 

putra-putri dakwah (PPD), dan juga lomba-lomba yang dilaksanakan oleh DEMA-

FDIK dan DCF yaitu seperti lomba bidang baca puisi bahasa banjar, photography 

dan short movie yang bertujuan sebagai mengembangkan bakat dan mengasah 

kemampuan mahasiswa fakultas dakwah dan ilmu komunikasidan lainnya. 

Dan dalam kegiatan live streaming live melalui Instagram DEMA FDIK 

biasanya yaitu : 

3. Kajian Fiqih (2 minggu sekali). 

4. Siaran Radio dan live streaming Instagram (program rutin mingguan) dengan 

2 program yaitu dalam bahasa Banjar “Basaruan” (Silaturahmi) dengan 

membahas seputar sarana perkuliahan dan buka pandang membahas hal 

umum”. 

5. Dan untuk kegiatan mingguan yang diadakan oleh bagian dewan mahasiswa 

fakultas dakwah ialah siaran Rafada setiap hari senin jam 14:30-16:30. 

C. Alasan Motif Dewan Eksekutif Mahasiswa dalam Penggunaan Media 

Instagram 

Media sosial Instagram suatu perkembangan dari web baru yang ada di 

internet. Memudahkan masyarakat dalam menggunakan, berbagi, membentuk 

jaringan secara online, sehingga menyebarkan konten secara mandiri. Media 

sosial merupakan situs untuk saling berteman, baik di dunia maya maupun nyata. 

Untuk motif dema dalam penggunaan media sosial Instagram yang paling utama 
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ialah sebagai media informasi. Rata-rata dari mahasiswa semua memiliki akun 

Instagram. maka dari itu, Instagram yang banyak diminati banyak mahasiswa 

menjadi peluang bagi DEMA-FDIK untuk berkarya, berkreatifitas dan 

menunjukkan bakat mahasiswa melalui aplikasi Instagram. selain itu, adanya 

media Instagram sebagai bentuk transparansi menyimpan memori arsip kegiatan 

yang lalu pernah dilaksanakan oleh DEMA FDIK. 

3. Solidaritas DEMA-FDIK Bersama Mahasiswa Fakultas Dakwah 

Kegiatan Dewan Eksekutif Mahasiswa tidak hanya melakukan forum pada 

antar organisasi, tetapi juga kepada antar mahasiswa yang memiliki non-

organisasi. Tidak mengikuti organisasi, hanya fokus kepada akademik 

perkualiahan saja. Hal tersebut menjadi tugas dan peran penting bagi kelembagaan 

dewan kemahasiswaan fakultas dakwah agar selalu mengayomi, memberikan 

dukungan, motivasi dan mengajak mereka ikut berorganisasi sesuai bakat yang 

mereka miliki. Misalnya, ada salah satu mahasiswa yang memiliki kekurangan 

tidak bisa dalam bidang kepenulisan (literasi), maka dari dema-fdik akan 

mengadakan wadah dan mengajak belajar untuk mengembangkan kemampuan 

dari Karya Tulis Ilmiah Tingkat Mahasiswa (KTI). Dan dari dema pada saat 

menggelar pembelajaran bidang KTI juga ada public speaking, pembekalan 

tentang advokasi, dan semua hal itu telah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu 

tepat di tanggal 23 oktober 2021. KATULISTIWA Training & Development 

(Karya Tulis Ilmiah Tingkat Mahasiswa) merupakan agenda tahunan departemen 

Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi (PSDM DEMA-FDIK) yang bertujuan untuk 
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mengembangkan kemampuan penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang 

berkualitas. 

 

Gambar 4. 16 Acara Pekan Karya Tulis Ilmiah 
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Gambar 4. 17 Sesi Penyampaian oleh Narasumber Ibu Dr. Hj.Nuril Huda 

dalam Acara KTI 

 Demi tercapainya sumber daya mahasiswa(i) Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi (FDIK) yang berintelektual sesuai dengan porsi zaman yang penuh 

dengan keilmiahan. Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Dewan 

Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (PSDM DEMA-

FDIK). Mengembangkan kemampuan penulisan Karya Tulis Ilmiah yang 

berkualitas dan meningkatkan rasa kepercayaan diri dan bakat terpendam bagi 

mahasiswa fakultas dakwah. Bentuk tersebut suatu solidaritas kemahasiswaan 

dema-fdik kepada seluruh mahasiswa dakwah dan tidak hanya kepada antar 
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mahasiswa tetapi juga secara eksternal umum seperti aksi sosial peduli terhadap 

lingkungan. Keadaan yang pernah terjadi di kalimantan selatan tahun lalu, yaitu 

banjir maka aksi solidaritas DEMA FDIK ini tidak hanya DEMA tetapi juga 

banyak yang mau ikut gabung bersama DEMA FDIK, baik antar organisasi 

maupun mahasiswa yang non organisasi juga ikut andil peduli terjun langsung 

melaksanakan penggalangan Dana bekerjasama dengan pihak luar seperti dari 

Aksi Cepat Tanggap (ACT). Dalam proses penggalangan dana tersebut tidak 

hanya secara langsung tetapi juga lewat media Instagram juga yaitu berupa poster 

yang dimana dalam isi tulisan poster menggambarkan tentang Bantuan donasi 

korban banjir kalimantan selatan yang terjadi tahun lalu. 

Bentuk kebersamaan dan apresiasi DEMA-FDIK terhadap mahasiswa 

fakultas dakwah tidak hanya sampai dititik tersebut. Dema beberapa bulan lalu 

juga mengajak kepada semua mahasiswa fakultas dakwah dan ilmu komunikasi 

terkhusus baik itu yang masih sesmester 1 belum pernah mengikuti kegiatan 

mengabdi pada masyarakat. Agar ikut bergabung dalam rangkaian pengabdian di 

desa yang sangat terpencil yaitu desa Tiwingan baru kecamatan Ariano 

kalimantan selatan pada tanggal 24-31 Desember 2021.  
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Gambar diatas, Bertujuan untuk menambah wawasan dan pengalaman 

bagi mahasiswa yang belum pernah terjun mengabdi pada masyarakat. Dann tentu 

hal ini menjadi nilai luar biasa bagi mahasiswa yang belum melaksanakan KKN. 

Karena, telah pernah ikut bergabung dengan dema dalam pengabdian masyarakat. 

Adapun rangkaian kegiatan Pengabdian Masyarakat Bina Bakti Mahasiswa yang 

dilakukan: 

- Kegiatan keagamaan 

- Pojok baca 

- Penanaman bibit  

Gambar 4. 19 Materi dan Pengajaran 

Bimbingan untuk adik-adik oleh 

DEMA.FDIK dengan Mahasiswa FDIK 

Gambar 4. 18 Pengabdian 

Masyarakat DEMA.FDIK dan 

Mahasiswa FDIK 
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- Kegiatan sosial kemasyarakatan 

- Gotong royong 

- Warung amal dan lelang, serta kegiatan lainnya yang produktif. 

 

DEMA FDIK selalu melihat sisi kemahasiswaan terkhusus bagi 

mahasiswa semester baru, karena pada hakikatnya mereka masuk ke ranah 

Fakultas dakwah  berbagai macam kalangan. Ada dari lulusan madrasah, 

pesantren, maupun umum. Maka dari itu kelembagaan dewan eksekutif 

mahasiswa fakultas dakwah ilmu komunikasi juga pernah mengadakan kegiatan 

muammalah yang namanya “Kajian fiqh” secara live streaming melalui akun 

Instagram. Ilmu dibidang keislaman yang sangat bermanfaat bagi antar mahasiswa 

yang dulunya lulusan sekolah umum (SMA), tentu ini menjadi bekal hidup 

mahasiswa fakultas dakwah karena bukan hanya bisa dalam penggunaan 

teknologi media Instagram juga berakhlakul-karimah memiliki sisi keislaman dan 

mau belajar terus untuk kreatifitas sebagai bekal dimasa depan. 

 

 

 

 

 

 

 

 




