
Nama Mata Kuliah : Komunikasi Pembangunan (KU4182) 

SKS :  2 

Outcomes :  Mahasiswadapatberkomunikasidenganmasyarakatsecaraefektif, 

memilikikemampuandalammasalahpembangunan, 

mampumerancangpesanpembangunan, dapatmenentukan media yang 

digunakansecaratepat. 

Sifat : Pilihan 

SistemPenilaian :  

Kehadiran 30% 

UTS 20% 

UAS 30% 

  Tugas 20% 

    

SatuanAcaraPembelajaran : 

Mg# Topik Sub Topik Capaian Belajar Mahasiswa Sumber Materi 

1 
Pengantarruanglingk

upKomunikasi 

-Pengertian dan Proses 

Komunikasi 

-Pengertian Komunikasi 

Pembangunan 

-Konsep teoritis Komunikasi 

Pembangunan 

-Perkembangan Teori 

Komunikasi 

Mahasiswa memahami 

definisi proses komunikasi, 

komunikasi pembangunan, 

konsep teoritis komunikasi 

pembangunan, dan 

perkembangan teori 

komunikasi  

 

2 StrategiKomunikasi 

-Pentingnya Strategi komunikasi 

-Peranan Komunikasi dalam 

Strategi komunikasi 

-StrategiKomunikasi Massa 

Mahasiswa memahami 

pentingnya dan peranannya 

strategi komunikasi dan 

komunikasi massa 

 

3. StrategiKomunikasi 

-Sistem Komuniasi intra 

personal 

-Sistem Komunikasi inter 

personal 

-Sistem Komunikasi Kelompok 

Mahasiswa mengetahui sistem 

komunikasi intra personal dan 

kelompok 

 

 

4 

 

Komunikasi Verba 

dan Non Verba 

-Prinsip-prinsip interaksi verbal 

-Komunikasi non Verbal 

-hambatan-

hambatankomunikasi verbal 

dan nonverbal 

Mahasiswamengetahuiprinsip

interaksi verbal, 

komunikasinonverbal, dan 

hambatankomunikasi verbal 

sertanonverbal 

 

 

5 
Komunikasikelompok

danOrganisasi 

-Pembentukan dan 

pengembangan kelompok 

Mahasiswa mengetahui 

pembentukan dan 

 



Mg# Topik Sub Topik Capaian Belajar Mahasiswa Sumber Materi 

-Komunikasi Organisasi 

Komunikasidangayakepemimpi

nan 

pengembangan kelompok 

serta komunikasi organisasi 

dan gaya kepemimpinan 

6 

Kekuasaan dab 

Pemberdayaandalam

Organisasi 

-Konsep kekuasaan dan 

Organisasi 

-Komuikasi dan proses 

pemberian kekuasaan 

-

Komunikasidanpelaksanaankek

uasaan 

Mahsiswa menguasai konsep 

kekuasaan dan organisasi, 

komunikasi dan proses 

pemberian kekuasaan, serta 

pelaksanaan kekuasaan 

 

7 
Komunikasiantarbud

aya 

-Prinsip-prinsip dan hambatan-

hambatan 

-Komunikasi antar budaya 

Umpan balik Komunikasi antar 

budaya 

Mahasiswa mengetahui 

prinsip dan hambatan 

komunikasi antarbudaya dan 

umpan balik komunikasi 

antarbudaya 

 

8 Ujian Tengah Semester 

9 
Media danTeknik 

propaganda 

-Rancangan propaganda 

-Teknik-teknik propaganda 

-Teknik-teknik pengumpulan 

data 

Mahasiswa memahami 

rancangan dan teknik 

propaganda serta teknik 

pengumpulan data 

 

10 PenelitianKomunikasi 

-Metode Penelitian 

-Model-model penelitian 

Komunikasi 

-Teknik-teknik pengumpulan 

data  

Mahasiswa menguasai 

metode dan model penelitian 

komunikasi serta teknik 

pengumpulan data 

 

11 

Pendekatan dan 

Model audit 

Komunikasi 

-Model-model dalam audit 

komunikasi 

-Metode dan teknik audit 

komunikasi 

-Rencana kerja pelaksanaan 

audit komunikasi 

Mahasiswa mengetahui 

model, metode, teknik, dan 

rencana kerja audit 

komunikasi 

 

12 
Komunikasidan 

Pembangunan 

-Konsep teoritis Komunikasi 

Pembangunan 

-Komunikasi pembangunan 

dalam penerapannya 

-ProspekKomunikasi 

Pembangunan 

Mahasiswa memahami 

konsep teoritis dan prospek 

komunikasi pembangunan 

 

13 
PersepektifKebijaksa

naan Pembangunan 

-Persepektif 

pembangunan 

-Birokrasipembangunan 

Mahasiswa  mempunyai 

wawasan tentang perspektif 

kebijaksanaan pembangunan 

 



Mg# Topik Sub Topik Capaian Belajar Mahasiswa Sumber Materi 

demokrasidalam 

kehidupan budaya 

-Dampak interaksi  

 pembangunan 

14 

Peranan Komunikasi 

Media massa dalam 

pembangunan 

-Media massa dan pengaruhnya 

terhadap kebudayaan nasional 

-Peranan Komunikasi dalam 

pengembangan kebudayaan 

-Kebebasan, peristiwa, fakta 

dan nilai 

Mahasiwa mengetahui 

peranan komunikasi media 

massa dalam pembangunan 

 

15 KomunikasiPolitik 

-Kampanye politik 

-Dampak kampanye lewat 

media massa 

-Iklimpolitik 

Mahasiswa mengetahui 

komunikasi politik serta 

dampak yang ditimbulkannya 

 

16 UjianAkhir Semester 

 


