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Dakwah, Akademik dan Profesi (Dakpro) 

 

A. Kelompok Pro: 

1. Wahyu Maulana 

2. Dyah Ayu Cintya Dewi  

B. Kelompok Kontra: 

1. Febri Zenti Ramadhani 

2. Arina Fadilah 

Fifinella Rahma 

 

Tujuan:   

1. Untuk optimasi potensi akademik ADK 

2. Membentuk kader dakwah yang berkriteria KPK (Kompeten, Profesional, Kontributif) 

3. Rekrut orang dengan potensi akademik untuk bergabung dengan dakwah 

4. Menjembatani ke dakwah profesi 

5. Dakwah di Institusi lain: 

a. UGM, IPB, Undip: Membentuk UKM penalaran sendiri 

b. UNJ, PNJ: Komunitas 

c. Others: Bertahan di bawah LDK 

Faktor belum adanya persiapan dakwah akpro: 

1. Kader dakwah belum mampu menangani masalah akademik untuk hal pribadi, contohnya 

IPS/ IPK yang bermasalah dan waktu kelulusan yang mundur dari target (on time graduate 

performance rate), lari dari amanah karena tugas-tugansya.  

2. Belum adanya laluan integrasi yang jelas antara dakwah akpro dengan LDK fakultas dan 

pusat (sejauh ini hanya FIF), serta FRI yang menggabungkan beberapa bagian yang sudah 

terhubung lebih dari 50%. Integrasi dengan himpunan (HIMA) menjadi masalah karena sarat 

individualis dan hanya mencari duniawi tanpa mengintegrasikannya dengan dunia agama 

yang nilai sumber dayanya juga sangat besar jika diteruskan. 

3. Profesionalitas kader dakwah yang menjabat sebagai asisten lab dan asisten praktikum 

belum baik. Seringkali kader juga melalaikan amanah lab akibat amanah dari LDK yang 

berbeban sama, sehingga syiar akademik di dalam laboratorium belum tersentuh secara 

keseluruhan. 

4. Tidak ada bidang pusat yang secara khusus menangani masalah dakwah akpro karena belum 

memahami karakteristik apa itu akpro dan apa itu LDK. 

5. Kurangnya kesadaran ADK yang juga merupakan anggota laboratorium untuk merekrut 

sesama ADK di laboratoriumnya, karena beberapa hal dan adanya kegiatan internal 

laboratorium yang menjadi tugasnya. 

6. Jika dijadikan sebagai UKM mandiri/ madani, akan terhambat pada permasalahan bentuk 

baru setelah integrasi LDK dan benturan pada aturan yang masih berlaku. ADKP juga 

berperan dalam hal penyatuan atau keluar dari sistem. 

7. Masih terbentuknya image atau pandangan bahwa LDK (unit keagamaan) itu hanya sebatas 

agama, belum menyentuh pada bagian akar sesungguhnya mengenai LDK. Serta akibat pada 

kader ADK yang masih individualis dan hanya mementingkan orientasi tertentu yang dapat 

meninggalkan tugas dan kewajibannya. 
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8. Bentuk sistem terintegrasi antara LDK, Hormawa, UKM dan Fakultas + Prodi untuk dapat 

menjalankan activity sharing season, di mana dapat melibatkan banyak pihak dan cukup satu 

saja yang menjalankannya, agar rate pada sistem terpenuhi dengan baik. 

Kesimpulan:  

Kader ADK harus siap dengan dakwah akpro dan integrasinya dengan hal yang mendukung 

kelancaran dan motivasi  untuk dapat berjalan dengan baik. 

Adanya workshop ataupun seminar mengenai akademik dan profesi harus menjadi bagian 

integrasian sistem yang sesungguhnya dengan realita yang menyesuaikan dengan persoalan yang 

sedang dianalisis.  

Integrasi harus dilakukan antara LDK (unit keagamaan), himpunan organisasi mahasiswa (hormawa) 

dan antar fakultas-program studi yang sejalan dengan program yang ada di LDK, serta berhubungan 

langsung dengan tujuan pengembangan pada program studi. 

Penekanan pada hal pribadi sebagai asses atas tanggung jawab pribadi, kader himpunan organisasi 

(hormawa), harus menjadi harga solutif dalam mengembangkan potensi kader ADK yang apat 

melakukan rekruitasi kader baru yang berani, solutif, responsive dan bertanggung jawab dengan 

tugasnya yang akan membawa nama baiknya, dan tidak saling menyalahkan satu sama lain, serta 

membuat pandangan/ image positif bahwa mereka adalah kader yang terbina dan solutif atas 

permasalahan yang terjadi.  

Hal ini menjadi dasar adanya teori industry mengenai profesi dan organisasi dalam perilaku 

organisasi (PO). Mengapa? Karena pembentukan kader dan pembinaannya adalah bagian bidang 

umum yang akan bertranslasi menjadi bidang khusus keprofesian untuk melaksanakan akademisi 

profesi seperti yang sudah ada berjalan, namun hanya sebatas dalam tingkatan yang berskala mikro. 

Teori industri sebenarnya mengembangkan dari perilaku manusia atas perkembangan zamannya, 

yang mengorganisasikan dirinya dalam beberapa bentuk, sehingga roda yang dijalankannya sangat 

banyak, sebesar nn, yang sulit untuk dijalankan sendirian tanpa bantuan dari sistem yang sudah 

terintegrasi. 

Sebab, perkembangan dunia sekarang sangatlah dinamis, tidak ada yang bisa memperkirakan suatu 

hal tanpa melihat realita yang sebenarnya adalah integrasi sistem industri.  

 

 


