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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

PROGRAM STUDI	:	Ilmu Komunikasi
MATA KULIAH	:	Komunikasi Strategis
KODE MK/ SKS	: -/ 3 (Tiga)
DOSEN PENGAMPU	:	Chatia Hastasari, S.Sos., M.I.Kom.

DESKRIPSI SINGKAT	: Perkuliahan komunikasi strategis berisi pengajaran mengenai manajemen isu media melalui kegiatan periklanan dan public relations. Obyek Komunikasi Strategis terkait dengan identifikasi stakeholders beserta tatanan normatif pengelolaan isu-isu komersial, sosial dan politik melalui media massa dan nir-massa untuk  mencapai tujuan-tujuan komersial,  sosial dan  politik.  Adapun lingkup  kajiannya meliputi manajemen isu-isu komersial, social dan politik melalui pemanfaatan kegiatan komunikasi pemasaran (periklanan dan public relations).

CAPAIAN PEMBELAJARAN	:	
	Bertaqwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap regius dan berkarakter;
	Mahasiswa berpartisipasi aktif, bertanggungjawab, dan memiliki motivasi mengembangkan diri;
	Mahasiswa mampu menganalisis isu-isu komunikasi strategis; dan
	Memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif, berpikir kritis dan membuat keputusan yang tepat.



Pertemuan ke 
Capaian Pembelajaran
Bahan Kajian
Model/ Metode Pembelajaran
Pengalaman Belajar
Indikator penilaian
Teknik penilaian
Bobot tagihan
Waktu
Referensi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1-3

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat menjelaskan konsep-konsep dasar komunikasi strategis
Gambaran umum dan pengantar mata kuliah komunikasi strategis
	Kontrak belajar.

Maksud dan manfaat kajian komunikasi strategis
	Pengertian komunikasi strategis

	Ceramah
	Sumbang saran
	Brain Storming
	Mhs mempersepsi dan mengkaji bahan kajian
	Mhs mengkaji bahan kajian scr individu
	Mhs merespon sajian materi ajar
	Mhs scr individu mengerjakan tgs 1

Mhs individu mampu :
	Menjelaskan konsep-konsep komunikasi strategis 


Penu
gasan 1
5%
450’
1 - 18
4-6 
Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat menguraikan perencanaan dan strategi komunikasi
	Perencanaan

Komunikasi
Perencanaan Komunikasi
Strategi Komunikasi
	Ceramah
	Presentasi mhs
	Sumbang saran (diskusi)


	Mhs mempersepsi dan mengkaji bahan kajian
	Mhs mempersepsi dan mengkaji materi presentasi kelompok lain
	Mhs merespon sajian materi presentasi yang dipaparkan kelompok lain


Mhs (individu) mampu :
	Menjelaskan konsep perencanaan
	Menjelaskan konsep Perencanaan Komunikasi
	Menjelaskan konsep strategi komunikasi

Rubrik penilaian hasil presentasi mahasiswa
15%
450’
23-69
7-8
Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat menjelaskan Model dan Tahapan perencanaan komunikasi
	Model perencanaan komunikasi 
	Metode analisis strategi untuk perencanaan

Penetapan strategi dalam perencanaan
	Ceramah
	Sumbang saran
	Tanya jawab
	Mhs mempersepsi dan mengkaji bahan kajian
	Mhs mengkaji bahan kajian scr individu
	Mhs merespon sajian materi ajar
	Mhs scr individu mengerjakan tgs 3

Mahasiswa (individu) mampu :
	Menjelaskan Model perencanaan komunikasi 
	Metode analisis strategi untuk perencanaan
	Penetapan strategi dalam perencanaan

Penugasan 3
10%
300’
177-224
9-14
Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat menjelaskan permasalahan komunikasi  strategis

-
	Diskusi
	Mhs mempersepsi dan mengkaji bahan kajian
	Mhs mengkaji bahan kajian scr individu
	Mhs merespon sajian materi ajar


Mahasiswa (individu) mampu menjelaskan permasalahan-permasalahan komunikasi strategis

Rubrik penilaian hasil resume isu-isu komunikasi strategis 
20%
450’
229 - 247
15-16
Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat menganalisis dan memaparkan hasil tugas lapangan 


-
	Presentasi dan diskusi

	Mhs mempersepsi dan mengkaji bahan kajian
	Mhs mempersepsi dan mengkaji materi presentasi kelompok lain
	Mhs merespon sajian materi presentasi yang dipaparkan kelompok lain


Mahasiswa (individu) menganalisis dan memaparkan hasil tugas lapangan

Rubrik penilaian hasil presentasi mahasiswa
20%
300’

-
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