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UN1VERS!IAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHA^IMADIYAH JAKARTA
NOMOR3>*4f ahun 2017
TENTANG
KURIKULUM PROGRAM MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
Menimbana

Mengingat

: a. bahwa sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, khususnya Program Magister Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan perkembangan
dan perubahan masyarakat di era globalisasi seperti sekarang
ini, maka kurikulum lama perlu diperbarui dengan kurikulum
yang disesuaikan dengan perubahan tersebut;
b. bahwa pencapaian tujuan pendidikan nasional yang
diwujudkan dalam kurikulum ini perlu disesuaikan dengan
perkembangan dan perubahan masyarakat serta ke’outuhan
kerja;
c. bahwa dalam menetapkan kurikulum ini Universitas
Muhammadiyah Jakarta telah mempcrhatikan perkembangan
pendidikan tinggi bidang Magister Ilmu Komunikasi baik
secara local, nasional, maupun intemasional yang kemudian
dipadukan secara utuh;
d. bahwa berdasar pertimbangan tersebut dipandang perlu
menetapkan kurukulum Program Magister Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang ditetapkan
dengan keputusan Rektor.
: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30
Desember 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Tliulang-Undang M oiuoi 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus
20 i 2 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4
Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menristek Dikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tanggal
21 D esem ber 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi;
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6. Peraturan Menristek Dikti RI Nomor 61 Tahun 2016 tanggal
23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan
Tinggi;
7. Peraturan Mendiknas RI Nomor 45/U/2002 tentang
Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang
Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor
184/U/2001;
9. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 44/DIKTI/Kep/2006 tentang
Rambu rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah
Kehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang
Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah
Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor
02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan
Tinggi Muhammadiyah;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
13. Keptusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor
252/KEP/I.0/D/2015 tanggal 16 Desember 2014 tentang
Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa
bakti 2015-2019.
Memperhatikan

MEMUTUSKAN
Menetapkan

: Surat Permohonan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor
129/F.lUMJ/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 Perihal Kurikulum KKNI.

: KURIKULUM
PROGRAM
MAGISTER
ILMU
KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Pasal 1
Kurikulum ini adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan balian ajar serta cara yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi pada Program
Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kualifikasi
kompetensinva sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 dan
rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
Pasal 2
Tujuan kurikulum Program Magister Ilmu Komunikasi Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Jakarta adalah menghasilkan warga Negara Indonesia
berkepribadian

M uslim,

berakhlak

integritas kepribadian yang tinggi.

m ulia

dan

m em punyai

Pasal 3
Kurkulum Program Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta
terdiri dari standar sikap, penguasaan pengetahuan,
keterampilan umum, keterampilan khusus, sebagaimana
terlampir pada lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan keputusan ini.
Pasal 4
Penyusunan kurikulum operasional dan silabus setiap mata
kuliah dilakukan oleh program studi sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Pasal 5
Pemberlakuan kurikulum ini mengacu pada Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia Program Magister Ilmu
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Jakarta sebagaimana tersebut dalam Pasal 1,
keputusan ini diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan
Program Studi, setelah terlebih dahulu melakukan konversi
terhadap mata kuliah kurikulum yang lama ke dalam kurikulum
yang baru.
Pasal 6
Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka semua ketentuan
yang mengatur tentang kurikulum dan bertentangan dengan
keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 7
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dtetapkan. Apabila
dikemudian hariterdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 20 Dzulhijjah 1438 H.
11 September 2017 M.

.. Dr. Syaiful Bakhri. SFL MH.
NIDN. 0320076202
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KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

A. Deskripsi Program Studi
I. Visi Program Studi
Menjadi Program Studi Magister llmu Komunikasi yang terkemuka, modern dan Isiami
dalam pengembangan keilmuan Komunikasi di tingkat Regional (ASEAN) pada tahun 2025.

2. Misi Program Studi
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran di bidang llmu Komunikasi dalam Kajian
Komunikasi

Politik,

Komunikasi

Bisnis dan Manajemen

Komunikasi yang

beroricntasi pada kebutuhan stakeholder secara profesional berbasis Teknologi
Informasi

dan

Komunikasi

(ICT)

sesuai

dengan

niiai-nilai

Al-lslam

dan

Kemuhammadiyahan.
2. Menjadi pusat kajian dalam bidang Komunikasi Politik, Komunikasi Bisnis dan
Manajemen Komunikasi, yang responsif dan antisipatif terhadap masalah-masalah
bidang komunikasi yang berkembang di Indonesia dan regional, sehingga menjadi
pusat unggulan penelitian di bidang kajian-kajian ilmu komunikasi.
3. Melaksanakan

pengabdian

kepada

masyarakat

yang

berorientasi

pada

penyelesaian masalah masyarakat dalam Kajian Komunikasi Politik, Komunikasi
Bisnis, dan Manajemen Komunikasi untuk upaya mewujudkan kemandirian
masyarakat.
4. Membangun jaringan dengan Asosiasi Profesi dan Keilmuan, serta Lembagalembaga yang relevan dengan Kajian Komunikasi Politik, Komunikasi Bisnis, dan
Manajemen Komunikasi, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

3. Profil Lulusan

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta
mempunyai profil lulusan sebagai berikut:
1. Professional K om unikasi, y a n g m em iliki k e m a m p u a n analisis, sintesis, d a n prak tis
d alam b id a n g K om unikasi Politik, Kom unikasi Bisnis d a n M a n a je m e n Komunikasi.
2. A kadem isi K om unikasi da la m b id an g llm u K om unikasi Politik, Ilmu Kom unikasi
Bisnis d a n Ilm u M a n aje m e n Komunikasi.
3.

K onsultan K om unikasi d a la m b id a n g K om unikasi Politik, K om unikasi Bisnis dan
M a najem en Kom unikasi.

4.

Peneliti K om unikasi d alam b id a n g K om unikasi Politik, K om unikasi Bisnis dan
M an ajem en Kom unikasi.

5. W ira u s a h a K om unikasi d a la m b id a n g K om unikasi Politik, K om unikasi Bisnis dan
M a n aje m e n Kom unikasi.

4. Capaian Pembelajaran Lulusan
No.
1.

Capaian Pembelajaran Lulusan

Rumusan Kompetensi
Sikap

Bertaqwa .kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
mampu menunjukkan sikap religius sebagai umat
Islam;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam
menjalankan tugas Ajaran Agama Islam, moral,
dan etika sesuai dengan nilai-nilai Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan;
3. Mengintemalisasi nilai, norma, dan etika
akademik;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan
cinia tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa
tanggungjawab pada negara daan bangsa
Indonesia;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan,
agama, dan kepercayaan serta pendapat atau
temuan orisinil orang lain;
1.

6.

i

2.

3.

Pengetahuan

Keterampilan Khusus

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa,
bernegara,
dan
peradaban berdasarkan Pancasila;
7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara;
9. Menginternalisasikan semangat kemandirian,
kejuangan, dan kewirausahaan;
10. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas
t
pekerjaan di bidang keahliannya (Komunikasi
Politik, Komunikasi Bisnis, dan Manajemen
Komunikasi) secara mandiri.
11. Menginternalisasi sikap profesionalitas dan
integritas.
Menguasai:
1. Berbagai perspektif keilmuan komunikasi baik
secara teoritis maupun metodologis terutama
dalam bidang komunikasi politik, komunikasi
bisnis dan manajemen komunikasi;
2. Berbagai teori, konsep, dan model di bidang
komunikasi terutama dalam bidang komunikasi
politik, komunikasi bisnis dan manajemen
komunikasi untuk melakukan analisis kritis atau
mendiskursuskan berbaeai teori komunikasi;
3. Metode riset di bidang komunikasi terutama
dalam bidang komunikasi politik, komunikasi
bisnis dan manajemen komunikasi baik
kuantitatif, kualitatif, maupun m ultiple m ethods
dengan pendekatan inter dan multi disipliner
untuk menyusun riset tepat guna dan
pengembangan keilmuan.
!. Mampu mengambil keputusan dan memecahkan
permasalahan
di
bidang
komunikasi
kontemporer
terutama
dalam
bidang
komunikasi politik, komunikasi bisnis dan
manajemen komunikasi dan aplikatif dengan
berbasis data dan berbasis riset;
2. Mampu melaksanakan riset di bidang
komunikasi terutama dalam bidang komunikasi
politik, komunikasi bisnis dan manajemen
komunikasi baik untuk kepentingan pemecahan
masalah {problem solving) maupun untuk

m m

3.

4.

5.

i

4.

Keterampilan Umum

1.

2.

3.

4.

kepentingan pengembangan ilmu (knowledge
building ) dengan
pendekatan inter dan
multidisipliner;
Mampu memberikan kontribusi di dalam
penyusunan peta jalan (roadm ap ) riset bidang
komunikasi terutama dalam bidang komunikasi
politik, komunikasi bisnis dan manajemen
komunikasi;
Mampu mendiseminasikan hasi 1-hasi 1 riset
dalam bidang komunikasi terutama dalam
bidang komunikasi politik, komunikasi bisnis
dan manajemen komunikasi di level nasional
maupun intemasional melalui berbagai media
publikasi; dan
Mampu
menyusun
pedoman
tatacara
berkomunikasi di dalam berbagai konteks
komunikasi terutama dalam bidang komunikasi
politik, komunikasi bisnis dan manajemen
komunikasi untuk menjamin etika kemanusiaan.
Mampu mengembangkan pemikiran logis,
kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian
ilmiah dalam bidang bidang komunikasi politik,
komunikasi bisnis dan manajemen komunikasi,
menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian
berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah
dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara,
dan diunggah dalam laman perguruan tinggi,
serta makalah yang telah diterbitkan di juroal
ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal
intemasionai;
Mampu melakukan validasi akademik atau
kajian dalam bidang komunikasi politik,
komunikasi bisnis dan manajemen komunikasi
untuk menyelesaikan masalah di masyarakat
atau
industri
yang
relevan
melalui
pengembangan pengetahuan dan keahlian dalam
bidang komunikasi politik, komunikasi bisnis
dan manajemen komunikasi;
Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan
argumen saintifik dalam bidang komunikasi
politik, komunikasi bisnis dan manajemen
komunikasi secara bertanggung jawab dan
berdasarkan
etika
akauemik,
serta
mengkomunikasikannya melalui media kepada
masyarakat akademik dan masyarakat luas;
Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan

5.

6.

7.

8.

komunikasi politik, komunikasi bisnis dan
manajemen komunikasi yang menjadi obyek
penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu
peta penelitian yang dikembangkan melalui
pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
Mampu mengambil keputusan dalam konteks
menyelesaikan masalah pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi terutama dalam
bidang komunikasi politik. komunikasi bisnis
dan
manajemen
komunikasi
yang
memperhatikan
dan
menerapkan
nilai
humaniora berdasarkan kajian analisis atau
eksperimental terhadap informasi dan data;
Mampu mengelola. mengembangkan dan
memelihara jaringan kerja dengan kolega.
sejavvat di dalam lembaga dan komunitas
penelitian yang lebih iuas;
Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran
dalam bidang komunikasi politik, komunikasi
bisnis dan manajemen komunikasi secara
mandiri; dan
Mampu mendokumentasikan, menyimpan,
mengamankan, dan menemukan kembali data
hasil penelitian dalam rangka menjamin
kesahihan dan mencegah plagiasi.___________

B. Daftar Mata Kuliah

No.
1

KELOMPOK
MATA
KULIAH

Kode MK

Sikap

UMJ 0101
UMJ 0102

2

Pengetahuan

MIK 0101

M1K 3101

3.

4.

Keterampilan
Umum

MATA KULIAH

SIFAT

SKS

A1
Islam
dan
Kemuhammadiyahan
Wawasan Kebangsaan

W

0

w

0

Wavvasar. Komunikasi
(Politik,
Bisnis
&
Manajemen)
Statistik Sosial Terapan

p

0

w

3

MIK 3206

Bahasa
Komunikasi

Inggris

w

0

MIK 3102

Teori dan
Komunikasi

Perspektif

w

3

MIK 3103

Media dan Regulasi

w

oJ

M IK 3104

Metode
Penelitian
Komunikasi Kuantitatif

w

3

MIK 3205

Metode
Penelitian
Komunikasi Kualitatif

w

3

MIK 3207

Lobi dan Negosiasi

w

3

MIK 3208

Ekonomi Politik Media

w

3

MIK 3209

Komunikasi Organisasi

w

3

Konsentrasi
Komunikasi Politik

Ketarampilan
Khusus
MIK 3110

Komunikasi Politik

p

3

MIK 3111

Manajemen Kampanye
Komunikasi Politik

p

3

MIK 3112

P ublic Relations Politik

p

3

PRASYARAT

________________1
i

MIK 3113

Pemasaran Politik

P

3

Konsentrasi
Komunikasi Bisnis

1

MIK 3114

Komunikasi Bisnis dan
Pemasaran

P

3

MIK 3115

M arketing
Relations

P

3

MIK 3116

Public Relations Bisnis

P

3

MIK 3117

Positioning & Branding

P

J>

Public

3

Konsentrasi
Manajemen
Komunikasi
M I K 3118

Komunikasi Krisis

P

3

MIK 3119

Manajemen Media

P

3

MIK 3120

Perencanaan
Evaluasi
Komunikasi

P

3

MIK 3121 .

Komunikasi Stratejik

P

3

MIK 1225

Seminar Proposal Tesis

W

1

MIK 6226

Tesis

W

6

dan
Program

1

I

Jumlah Total

sks j

i

43

(mahasiswa
menghadiri
minimal tiga kali
seminar proposal
tesis dibuktikan
dengan kartu
seminar)
Setelah
Seminar
Proposal Tesis

C. SEBARAN MATA KULIAH PER SEMESTER

SEMESTER

UMJ 0101
UMJ0102
MIK 0101
I
I
1
I

MIK
MIK
MIK
MIK

II
II

MIK 3205
MIK 3206
MIK 3207
MIK 3208
M IK 3209

11
II
II

MATA KULIAH

KODE MK

3101
3102
3103
3104

SKS

Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
Wawasan Kebangsaan
Wawasan Komunikasi (Politik, Bisnis &
Manajemen)
Statistik Sosial Terapan
Teori dan Perspektif Komunikasi
Media dan Regulasi
Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif

0
0
0

Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif
Bahasa Inggris Komunikasi
Lobi dan Negosiasi
Ekonomi Politik Media
Komunikasi Organisasi

3
0
3
3
3

n
J
3
3
3

Konsentrasi Komunikasi Politik
III
III
III
III

MIK
MIK
MIK
MIK

3110
3111
3112
3113

III
III
III
III

MIK 3114
MIK 3115
M IK 3116
MIK 3117

3
3
3
3

Komunikasi Politik
Manajemen Kampanye Politik
Public Relations Politik
Pemasaran Politik

Konsentrasi Komunikasi Bisnis
3
3
3
3

Komunikasi Bisnis dan Pemasaran
Marketing Public Relations
Public Relations Bisnis (PRB)
Positioning & Branding

Konsentrasi Manajemen Komunikasi
III
III
III

M IK 3118
MIK 3119
MIK 3120

III

M IK 3121

3
3
3

Komunikasi Krisis
Manajemen Media
Perencanaan dan Evaluasi Program
Komunikasi
Manajemen Stratejik Komunikasi

3
' '

IV

MIK 1225

Seminar Proposal Masalah-Masaiah
Komunikasi Politik, Bisnis, Manajemen
Komunikasi dan Penyuluhan Komunikasi

IV

MIK 6226

Tesis
Jumlah Total sks

* * * * * * * * la M M :

1

6
43

■■

SEMESTER

MATA KULIAH

KODE

SKS

UM] 0101

Al-Islam dan Kemuhammadiyahan

0

S

UMJ 0102

Wawasan Kebar.gsaan

0

M1K0101

W a w a s a n K om unikasi (Politik, Bisnis &
M anajem en]

0

A

MIK 3101

Statistik Sosial T e r a p a n

3

MIK 3102

T eori dan P e rs p e k tif K om unikasi

MIK 3103

Media dan Regulasi

3

MIK 3104

M etode P enelitian K om unikasi K uantitatif

3

Jumiah

12

T
U

1

|__

SEMESTER

D
U
A

MATA KULIAH

KODE
MIK 3205

M etode P enelitian K om unikasi K ualitatif

->

MIK 3206

Bahasa Inggris Komunikasi

0

MIK 3207

Lobi dan Negosiasi

3

MIK 3208

Ekonomi Politik Media

o
J

MIK 3209

Komunikasi Organisasi

o
J

Jumiah

SEMESTER
T
I
G
A
Komunikasi Politik

SKS

12

MATA KULIAH

KODE

SKS
________
3

MIK 3110

Komunikasi Politik

MIK 3111

Manajemen Kampanye Politik

3

MIK 3112

Public Relations Politik

3

MIK 3113

Pemasaran Politik

3

Jumiah

12

SEMESTER
T
I
G
A

MATA KULIAH

KODE

SKS

MIK 3114

Komunikasi Bisnis dan Pemasaran

3

MIK3115

Marketing Public Relations

o
J

MIK 3116

Public Relations Bisnis

3

MIK 3117

Positioning & Branding

3

Jumlah

12

Komur.ikasi Bisnis

________

'__________

SEMESTER
T
I
G

MATA KULIAH

KODE

SKS
->

MIK 3118

Komunikasi Krisis

MIK 3119

Manajemen Media

->

MIK 3120

Perencanaan dan Evaluasi Program Komunikasi

3

MIK 3121

Manajemen Stratejik Komunikasi

3

Jumlah

12

A

Manajemen
Komunikasi
SEMESTER

E
M
p
A
T

MATA KULIAH

KODE

SKS

MIK 1225

Seminar Proposal (Masalah-Masalah
Komunikasi Politik, Komunikasi Bisnis, dan
Manajemen Komunikasi)

1

MIK 6226

Tesis

6

Jumlah

7

D. Deskripsi Mata Kuliah Program Studi
Deskripsi
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami dan
memiliki pengetahuan serta kemampuan untuk menggunakan
ilmu statistik sosial, baik dalam melakukan kegiatan
penelitian maupun dalam menganalisis masalah-masalah
sosial, khususnya dalam bidang komunikasi politik,
komunikasi bisnis dan manajemen komunikasi.
Cakupan mata kuliah ini meliputi, konsep-konsep statistika
sosial, statika dan prosedur penelitian, statistika deskriptif,
regresi dan korelasi sederhana, icgiesi dan korelasi berganda
linier, populasi dan sampel, pengujian hipotesis, analisis
1varian (im ivariat , bivariat dan analisis m ultivariat).
—2 ~ j Teori dan Perspektif ? Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mengetahui teori.
perspektif teori dan berbagai tradisi teori komunikasi. serta
i Komunikasi
mampu mengaplikasikannnya dalam mengamati dan
menganalisis berbagai fenomena serta permasalahan
komunikasi.
Cakupannya antara lain meliputi konsep-konsep prinsipprinsip dasar, ruang lingkup, model-mode! dan aplikasinya
yang berhubungan dengan kehidupan manusia di berbagai
bidang sosial (individu, kelompok dan organisasi).
Memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang media
3 Media dan Regulasi
(media massa, media sosial, media siber lainnya) dan
teknoiogi komunikasi dalam segala aspeknya, khususnya
yang berkenaan dengan kuasa yang dimiliki oleh teknoiogi
komunikasi dalam proses perubahan peradaban. dan filosofi
serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
bagamaimana " seharusnya
media
diposisikan
dan
memposisikan diri dalam proses pembangunan sebuah bangsa
secara keseluruhan. Perkembangan teknoiogi komunikasi
i secara umum, kuasa telnologi komunikasi secara keseluruhan,
regulasi secara umum, regulasi media, dan kajian
komprehensif tentang regulasi media teknoiogi komunikasi
dengan menggunakan pendekatan sistem.
Penelitian Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mempunyai
4 Metode
pengetahuan, pemahaman dan penguasaan metodoiogi
Komunikasi
sehingga mampu menerapkan dalam meneliti masalahmasalah yang berkenaan dengan komunikasi, khususnya
penelitian pada komunikasi politik, komunikasi bisnis dan
manajemen komunikasi. Memiliki kemampuan untuk
memecahkan dan menganalisis permasalahannya.
Cakupannya antara lain meliputi paradigma, pendekatan,
metode dan teknik penelitian dalam kerangka perspektif
penelitian kuantitatif dan kualitatif.
No
1

Mata Kuliah
Statistik Sosial Terapan

5

Komunikasi Organisasi

6

Kumunikasi Politik

|

1

8

9

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki
pengetahuan, pemahaman tentang konsep-konsep komunikasi
dalam organisasi, mampu mengelola hubungan interrelasional
yang dinamis antara komunikasi dan organisasi dan
menganalisis perkembangan teori serta praktek-praktek
komunikasi organisasi dan sistemnya terutama di bidang
organisasi politik dan bisnis juga manajemen komunikasi.
Meliputi konsep komunikasi antar pribadi, komunikasi dalam
organisasi politik dan bisnis, proses komunikasi dalam
organisasi politik dan bisnis. Dinamika komunikasi persuasi
dan negosiasi, khususnya dalam menghadapi era globalisasi
di bidang politik dan bisnis serta manajemen komunikasi.
Memberikan pengetahuan. pemahaman dan mem'oahas fungsi
dan kontribusi faktor-faktor komunikasi dalam proses politik
serta hubungan timba balik antara kepentingan politik dengan
proses komunikasi dalam konteks nasional, regional dan
internasional.
Meliputi pengertian komunikasi politik, komunikator politik,
pesan komunikasi politik, berita politik, media komunikasi
politik, khalayak komunikasi politik dan efek komunikasi
politik, serta
konsep dan sistem politik di Negara
berkembang dan maju, fungsi komunikasi dalam
pembangunan di bidang politik, sistem komunikasi dan
fungsinya dalam pembangunan di bidang ekonomi di Negara
berkembang dan maju.

Manajemen Kampanye Mata Kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami arti penting
merencanakan,
mengorganisasikan,
mengnyelenggarakan,
Politik
mengontrol dan mengevaluasi kampanye poiitik. Menguasai
metode dan teknik, kampanye dan pembentukan opini publik.
Mata kuliah PR Politik bertujuan agar mahasiswa memahami
Public Relations Politik
tentang konsep-konsep atau teori-teori yang berkenaan
dengan PR Politik dan peran strategis yang dapat
dilakukannya dalam rangka menjadikan lembaga lebih baik
dan eksistensinya diharapkan oleh masyarakat. Meliputi
kajian tenatng lembaga-lembaga politik, peran dan fungsi
lembaga-lembaga
politik,
membangun
tatanan
kepemerintahan yang baik, Public Relations (PR) secara
umum, PR sebagai sebuah lembaga politik, PR dan
manajemen, peran serta PR pada lembaga-lembaga politik
dalam rangka membangun lembaga lebih baik dan dibutuhkan
ke'nadirannya oleh publik (masyarakat) dan kajian tentang
bentuk-bentuk program strategis yang harus dilakukan.
Mata kuliah Pemasaran Politik membahas mengenai konsepPemasaran Politik
konsep pemasaran politik, tahap-tahap dan strategi pemasaran
politik, voting behaviour dalam pemilu, manajemen dan
strategi kampanye, opini publik dan polling politik.

Mata kuliah ini juga bertujuan agar mahasiswa mampu
melakukan riset pemasaran politik.
10 Komunikasi Bisnis dan Mata Kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan
dan pemahaman mengenai pengertian komunikasi, bisnis,
Pemasaran
pemasaran, konsep-konsep dasar komunikasi bisnis dan
pemasaran serta mengaplikasikan komunikasi dalam bisnis
dan pemasaran, khususnya dibidang bisnis. Meliputi konsep
bisnis, pemasaran, sistem dan lingkungan pemasaran, strategi,
media komunikasi bisnis dan pemasaran serta evaluasi
pelaksanaan komunikasi pemasaran.
Public Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai
11 Marketing
konsep pemasaran, bauran pemasaran, sistem dan lingkup
Relations
pemasaran, bentuk-bentuk kegiatan promosi sebagai
penunjang pemasaran, riset pasar dan mengaplikasikannya di j
daiam fungsi serta perencanaan hubungan masyarakat.
Meliputi konsep pemasaran, bauran pemasaran, sistem dan
lingkup pemasaran promosi, riset, fungsi dan rencana
kegiatan hubungan masyarakat yang berhubungan dengan
pemasaran.
Mata Kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mempunyai
12 Public Relations Bisnis
pengetahuan, pemahaman dan penguasaan strategi dan teknik
Public Relation (PR) sehingga mampu menyelesaikan
berbagai permasalahan tentang PR
di lembaga bisnis.
Cakupannya antara lain meliputi konsep dasar dan tujuan FR;
PR as Management Function, Kegiatan PR, Media PR;
Organisasi PR; Human Rekations dalam PR; Public Opinion
dan Image; Strategi dan Teknik Manajemen PR di Lembaga
Bisnis.
dan Mempelajari teori-teori dan konsep-konsep serta strategi13 Positioning
strategi dalam melakukan Positioning & branding. Berbagai
Branding
macam atribut sebuah brand berikut cara untuk
mengkomunikasikannya. Selain itu, mengetahui cara
membangun positioning & branding , juga bagaimana
melakukan investigasi/ formulasi terhadap berbagai macam
metode manajemen positioning dan branding .
14

Komunikasi Krisis

Mata kuliah ini membahas menenai krisis yang terjadi pada
lembaga baik lembaga politik maupun bisnis. Lebih lanjut
akan membahas mengenai dasar berfikir tentang krisis,
pengelolaan krisis mulai (planning, actuating, organizing, and
evaluating) dalam kondisi krisis. Termasuk didalamnya
pengembangan proposal Crisis Management Plan, Media
Crisis, dan stakeholders yang terkait dengan komunikasi
krisis.

15

16

17

Manajemen Media

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman
tentang struktur pengelolaan industri media massa (cetak,
elektronika, internet) dari perspektif ekonomi. Materi yang
diberikan lebih menekankan pendekatan positivistik terkait
pengelolaan industri media massa secara internal dan
implikasi peraturan eksternal (UU, PP, dan lain-lain) terhadap
berbagai praktek tata kelola internal media massa sehingga
mahasiswa dapat merancang strategi komunikasi tepat
sasaran.
Perencanaan dan Evaluasi Mata kuliah perencanaan dan evaluasi program komunikasi
Program Komunikasi
akan memberikan pengetahuan dan ketrampilan tentang
bagaimana mendesign rancangan pelaksanaan bentuk
kegiatan komunikasi yang diawali dari perencanaan,
pengorganisasian. pelaksanaan. sampai pada monitoring dan
evalusi program kegiatan komunikasi. Materi perencanaan
dan evalusi program komunikasi adalah
pemahaman
perencanaan program komunikasi; perspektif komunikasi
untuk perencanaan program komunikasi; analisis masalah;
menetapkan khalayak; perencanaan sumber/komunikator;
perencanaan dan pengembangan pesan; perencanaan dan
produksi media; perencanaan khalayak; Dampak/ efek media
perencanaan program komunikasi;
strategi membuat
perencanaan komunikasi serta
strategi melakukan
monitoring dan evaluasi program komunikasi.
Manajemen
Stratejik

Komunikasi Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan
ketrampilanan alisis perencanaan, dan pengelolaan
komunikasi strategis yang mampu membangkitkan dukungan
publik melalui komunikasi efektif bagi industri produk dan
jasa serta lembaga nirlaba. Keterbatasan sumber daya
manusia dan dukungan dana bagi lembaga komersial maupun
nirlaba sering memunculkan kendala bagi perencanaan
aktivitas komunikasi efektif. Dengan perkuliahan ini
mahasiswa dibekali kemampuan analisis lingkungan eksternal
dan internal organisasi / produk dan menempatkan alat
komunikasi dan media yang sesuai tujuan komunikasi yang
ingin dicapai.
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