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PAMERKAN FOTO : Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam UMYmemamerkan hasil karyanya dalam bentuk foto,

poster dan lainnya. (52)

Dakwah Bukan Hanya di Mimbar
YOGYAKARTA - P rogram  Studi 

K om unikasi P eny iaran  Islam  (K PI) 
Universitas M uhammmadiyah Yogyakarta 
rutin mengadakan pameran poster dakwah 
setiap tahunnya. Pameran yang diikuti oleh 
seluruh mahasiswa angkatan 2014 tersebut 
merupakan puncak dari mata kuliah elektron- 
ikal dakwah. Sekretaris Prodi KPI, Im am  
Suprabowo SKomI M Pdl di sela-sela pamer
an  di lobi F akultas A gam a Islam  (FAI), 
kemarin, mengatakan, pameran mengusung 
tem a "K om un ikasi K reatif un tuk  K PI 
Beikemajuan” . Tema tersebut sesuai dengan 
visi dan misi prodi.

Ia menegaskan dalam berdakwah bukan 
hanya melalui mimbar namun dapat melalui 
berbagai spot yang saat ini sedang tren di sosial 
media yaitu melalui dunia desain, foto mau

pun  yang berkaitan  dengari teknologi. 
Pameran membuktikan lulusan KPI dapat 
menguasai berbagai macam keilmuan, teruta
m a desain grafis yang menjadi standar lulusan.

"Pameran ini pula sebagai bentuk apresiasi 
terhadap mahasiswa kebanyakan yang pada 
aw alnya belum  m enguasai desain grafis. 
M elihat hasil-hasilnya itu, tentu kam i dari 
prodi m erasa bangga karena m ereka bisa 
menguasai teknik-teknik elektronikal dak
wah,” papar Imam.
Dakwah Bijak

M enuru tn y a ,tS n a  yang diangkat pada 
pameran sesuai dengan misi Muhammadiyah 
yang berkemajuan. Harapannya mahasiswa 
KPI mampu berdakwah dengan bijak maupun 
secara k rea tif m elalu i m ed ia sosial. 
Kemampuan yang diberikan selama perkulia

han tentu dibutuhkan masyarakat 
Di era digital sekarang, masyarakat memer

lukan orang-orang yang dapat menjadi teladan 
dalam  penggunaan teknologi inform asi. 
L ulusan K PI d iharapkan ju g a  m am pu 
menyampaikan dakwah melalui penggunaan 
peralatan teknologi informasi secara bijaksa
n a  Dampaknya, lulusan mudah diterima di 
masyarakat dan dunia kerja 

"B anyak  lulusan K PI yang diterim a di 
dunia kerja sesuai dengan kompetensinya. 
Keberhasilan ini kami anggap sebagai suatu 
pencapaian m ahasisw a Karena itu dengan 
mengadakan pameran ini harapannya para 
mahasiswa lebih termotivasi untuk menggali 
kemampuannya. Dan tentunya kami tetap 
memberikan penghargaan bagi karya ter
baik,” tandas Imam.(P19-52)


