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I. PENDAHULUAN 

A. Visi, misi dan tujuan pendidikan Prodi 

1. Visi 

Menjadi Program Studi yang unggul dalam pengembangan ilmu hukum berwawasan 

syariah 

2. Misi 

a.  Berperan aktif dalam proses pengembangan dan peningkatan kualitas Tri Dharma 

Perguruan Tinggi dalam bidang ilmu hukum melalui upaya internalisasi dan 

8integrasi nilai-nilai Islam dalam kegiatan pendidikan, penelitian maupun 

pengabdian masyarakat. 

b. Mencetak sarjana yang cakap, percaya diri dan tangguh serta mampu menerapkan 

nilai-nilai Islam dalam praktek penegakan hukum dan pengembangan ilmu hukum 

di masyarakat pada umumnya dan di dunia kerja pada khususnya.  

c.   Aktif berperanserta dalam proses pembangunan hukum nasional pada umumnya 

dan lebih khusus lagi pada pembangunan dan pengembangan hukum nasional 

yang lebih mengintegrasikan nilai-nilai Islam.    

3. Tujuan 

a. Menghasilkan lulusan yang menguasai dasar-dasar ilmu hukum dan syariah 

dengan baik sebagai basis kajian dan pengembangan ilmu hukum. 

b. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan dasar untyuk 

mengaplikasikan ilmu hukum kedalam praktik hukum di masyarakat. 

c. Menghasilkan lulusan yang mampu mengikuti perkembangan ilmu hukum dalam 

peraturan global dan memecahkan permasalahan secara interdisipliner. 

d. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dalam kompetisi profesi hukum, 

seperti advokat, jaksa, hakim, konsultan hukum dan sebagainya. 

e. Menghasilkan lulusan yang memiliki keberanian menegakan nilai keadilan dan 

kebenaran berdasarkan syariah Islam dalam dunia profesi hukum dan kehidupan 

sehari-hari.    

 

 

 

 



 

 

A. Capaian Pembelajaran (Learning Outcome) 
Capaian Pembelajaran Prodi Ilmu Hukum berdasarkan Profil Lulusan sebagai berikut: 

 

NO	 PROFIL	
LULUSAN	&	
DESKRIPSI	

UNSUR	SNPT	&	
KKNI	

KODE	 CAPAIAN	PEMBELAJARAN	(CP)	

1	 AKADEMISI:	
Setelah	
menempuh	
pendidikan	
S-1	di	
Program	
Studi	Ilmu	
Komunikasi	
UMY	maka	
lulusan	 	
akan	
memiliki	
kompetensi	
untuk	
berkarir	di	
ranah	
profesi	
akademisi	
yang	
mecakup	
pekerjaan-
pekerjaan	
pelatihan	
dan	
konsultan	di	
bidang	
komunikasi.	

SIKAP	 S1	 Bertakwa	kepada	Tuhan	Yang	Maha	Esa	
dan	mampu	menunjukkan	sikap	religius.	

S2	 Menjunjung	tinggi	nilai	kemanusiaan	
dalam	menjalankan	tugas	berdasarkan	
agama,	moral,	dan	etika.	

S3	 Menginternalisasi	nilai,	norma,	dan	etika	
akademik.	

S4	 Berperan	sebagai	warga	negara	yang	
bangga	dan	cinta	tanah	air,	memiliki	
nasionalisme	serta	rasa	tanggungjawab	
pada	negara	dan	bangsa.	

S5	 Menghargai	keanekaragaman	budaya,	
pandangan,	agama,	dan	kepercayaan,	
serta	pendapat	atau	temuan	orisinal	
orang	lain.	

S6	 Berkontribusi	dalam	peningkatan	mutu	
kehidupan	bermasyarakat,	berbangsa,	
bernegara,	dan	kemajuan	peradaban	
berdasarkan	pancasila.	

S7	 Bekerja	sama	dan	memiliki	kepekaan	
sosial	serta	kepedulian	terhadap	
masyarakat	dan	lingkungan.	

S8	 Taat	hukum	dan	disiplin	dalam	kehidupan	
bermasyarakat	dan	bernegara.	

S9	 Menginternalisasi	semangat	kemandirian,	
kejuangan,	dan	kewirausahaan.	

S10	 Menunjukkan	sikap	bertanggungjawab	
atas	pekerjaan	di	bidang	komunikasi	
secara	mandiri.	

 

	

Akademisi	
(lanjutan..)	

Sikap	
(Lanjutan..)	

S11	 Kreatif,	inovatif,	dan	berani	mengambil	
risiko	bisnis	di	bidang	industri	
komunikasi.	

S12	 Memiliki	sikap	kepemimpinan	yang	kuat	
dalam	menjalankan	pekerjaannya	di	
bidang	komunikasi.	

S13	 Memiliki	sikap	kepekaan	dan	kepedulian	
sosial	yang	tinggi	dalam	kehidupan	
bermasyarakat.	
	



 

 

PENGUASAAN	
PENGETAHUAN	

PP1	 Mampu	menguasai	pengetahuan	tentang	
teknologi	di	bidang	komunikasi.	

PP2	 Mampu	mengkaji	masalah-masalah	di	
bidang	komunikasi	melalui	penelitian.	

PP3	 Mampu	menguasai	konsep	dan	teori	di	
dalam	ilmu	komunikasi.	

PP4	 Mampu	menguasai	konsep	norma	dan	
etika	dalam	bidang	komunikasi	

PP5	 Mampu	menguasai	pengetahuan	tentang	
teknik	produksi	media	komunikasi.	

PP6	 Mampu	menguasai	prinsip	dan	issue	
terkini	dalam	bidang	komunikasi.	

KETERAMPILAN	
UMUM	

KU1	 Mampu	menerapkan	pemikiran	logis,	
kritis,	sistematis,	dan	inovatif	dalam	
konteks	pengembangan	atau	
implementasi	ilmu	pengetahuan	dan/atau	
teknologi	sesuai	dengan	bidang	
keahliannya	

KU2	 Mampu	menunjukkan	kinerja	mandiri,	
bermutu,	dan	terukur.	

KU3	 Mampu	mengkaji	implikasi	
pengembangan	atau	implementasi	ilmu	
pengetahuan,	teknologi	atau	seni	di	
bidang	komunikasi	berdasarkan	kaidah	
tata	cara	dan	etika	ilmiah	untuk	
menghasilkan	solusi,	gagasan,	desain,	
atau	kritik	seni.	

KU	4	 Mampu	menyusun	deskripsi	saintifik	
hasil	kajian	tersebut	di	atas	dalam	bentuk	
skripsi	atau	laporan	tugas	akhir	dan	
mengunggahnya	dalam	laman	perguruan	
tinggi.	

 

	

Akademisi	
(lanjutan...)	

Keterampilan	
Umum	
(lanjutan..)	

KU	5	 Mampu	mengambil	keputusan	secara	
tepat	dalam	konteks	penyelesaian	
masalah	di	bidang	komunikasi,	
berdasarkan	hasil	analisis	terhadap	
informasi	dan	data.	

KU	6	 Mampu	memelihara	dan	mengembangkan	
jaringan	kerja	dengan	pembimbing,	
kolega,	sejawat	baik	di	dalam	maupun	di	
luar	lembaganya.	

KU	7	 Mampu	bertanggung	jawab	atas	
pencapaian	hasil	kerja	kelompok	dan	
melakukan	supervisi	dan	evaluasi	
terhadapa	penyelesaian	pekerjaan	yang	
ditugaskan	kepada	pekerja	yang	berada	di	



 

 

bawah	tanggung	jawabnya.	

	

KU	8	 Mampu	melakukan	proses	evaluasi	diri	
terhadap	kelompok	kerja	yang	berada	di	
bawah	tanggung	jawabnya,	dan	mampu	
mengelola	pembelajaran	secara	mandiri.	

	

KU	9	 Mampu	mendokumentasikan,	
menyimpan,	mengamankan,	dan	
menemukan	kembali	data	untuk	
menjamin	kesahihan	dan	mencegah	
plagiasi.	

	
KETERAMPILAN	
KHUSUS	

KK1	 Mampu	mendesain,	melaksanakan	dan	
mengevaluasi	program	PR,	atau	
kampanye	periklanan,	atau	penyiaran	
dalam	berbagai	jenis	dan	level	organisasi.	

	
KK3	 Mampu	menerapkan	teknik	produksi	

media	PR	atau	media	periklanan,	atau	
media	penyiaran.	

	
KK4	 Mampu	memanfaatkan	teknologi	di	

bidang	PR,	atau	Periklanan,	atau	
penyiaran.	

	
KK6	 Mampu	mengaplikasikan	konsep	dan	

teori	di	dalam	bidang	PR,	atau	periklanan,	
atau	penyiaran	melalui	penelitian.	

	
KK7	 Mampu	menerapkan	norma	dan	etika	

dalam	bidang	PR,	atau	periklanan,	atau	
penyiaran	melalui	penelitian.	

	 	
KK8	 Mampu	mengkaji	prinsip	dan	issue	terkini	

dalam	bidang	PR,	atau	Periklanan,	atau	
penyiaran	melalui	penelitian.	

2	 ENTREPRENEUR:	
Setelah	
menempuh	
pendidikan	S-
1	di	Program	
Studi	Ilmu	
Komunikasi	
UMY	maka	
lulusan	akan	
mampu	untuk	
merintis	
kepemilikan	
unit	bisnis	di	
bidang	
komunikasi	

SIKAP	 S1	 Bertakwa	kepada	Tuhan	Yang	Maha	Esa	
dan	mampu	menunjukkan	sikap	religius.	

	
S2	 Menjunjung	tinggi	nilai	kemanusiaan	

dalam	menjalankan	tugas	berdasarkan	
agama,	moral,	dan	etika.	

	 S3	 Menginternalisasi	nilai,	norma,	dan	etika	
akademik.	

	
S4	 Berperan	sebagai	warga	negara	yang	

bangga	dan	cinta	tanah	air,	memiliki	
nasionalisme	serta	rasa	tanggungjawab	
pada	negara	dan	bangsa.	

	
S5	 Menghargai	keanekaragaman	budaya,	

pandangan,	agama,	dan	kepercayaan,	
serta	pendapat	atau	temuan	orisinal	
orang	lain.	



 

 

	
dan	kemudian	
mengembang
kannya	untuk	
bisa	 	
menyerap	
tenaga	kerja	
dan	
mempekerjak
an	orang	lain.	
Beberapa	
bisnis	di	
bidang	
komunikasi	
yang	bisa	
dirintis	oleh	
lulusan	Prodi	
IK	UMY	
adalah	agensi	
marketing	
communicatio
ns,	agensi	
kehumasan,	
production	
house	film	
dan	televisi,	
dll.	

S6	 Berkontribusi	dalam	peningkatan	mutu	
kehidupan	bermasyarakat,	berbangsa,	
bernegara,	dan	kemajuan	peradaban	
berdasarkan	pancasila.	

	
S7	 Bekerja	sama	dan	memiliki	kepekaan	

sosial	serta	kepedulian	terhadap	
masyarakat	dan	lingkungan.	

	 S8	 Taat	hukum	dan	disiplin	dalam	kehidupan	
bermasyarakat	dan	bernegara.	

	 S9	 Menginternalisasi	semangat	kemandirian,	
kejuangan,	dan	kewirausahaan.	

	
S10	 Menunjukkan	sikap	bertanggungjawab	

atas	pekerjaan	di	bidang	komunikasi	
secara	mandiri.	

	
S12	 Menciptakan	kreativitas,	inovasi,	

kemampuan	pengambilan	risiko	bisnis	
komunikasi	

	
S13	 Memiliki	sikap	kepemimpinan	yang	kuat	

dalam	menjalankan	pekerjaannya	di	
bidang	komunikasi.	

	

S14	 Memiliki	sikap	kepekaan	dan	kepedulian	
sosial	yang	tinggi	dalam	kehidupan	
bermasyarakat.	

 

	

Entrepreneur:	
(lanjutan...)	

PENGUASAAN	
PENGETAHUAN	

PP1	 Mampu	menguasaiteknologi	di	bidang	
komunikasi.	

PP4	 Mampu	menguasai	norma	dan	etika	
dalam	bidang	komunikasi	

PP5	 Mampu	menguasai	 	 pengetahuan	
tentang	teknik	produksi	media	
komunikasi.	

PP6	 Mampu	menguasai	prinsip	dan	issue	
terkini	dalam	bidang	komunikasi.	

KETERAMPILAN	
UMUM	

KU1	 Mampu	menerapkan	pemikiran	logis,	
kritis,	sistematis,	dan	inovatif	dalam	
konteks	pengembangan	atau	
implementasi	ilmu	pengetahuan	
dan/atau	teknologi	sesuai	dengan	
bidang	keahliannya	

KU2	 Mampu	menunjukkan	kinerja	mandiri,	
bermutu,	dan	terukur.	

KU3	 Mampu	mengkaji	implikasi	
pengembangan	atau	implementasi	
ilmu	pengetahuan,	teknologi	atau	seni	
di	bidang	komunikasi	berdasarkan	



 

 

kaidah	tata	cara	dan	etika	ilmiah	untuk	
menghasilkan	solusi,	gagasan,	desain,	
atau	kritik	seni	serta	menyusun	
deskripsi	saintifik	hasil	kajiannya	
dalam	bentuk	skripsi	atau	laporan	
tugas	akhir	dan	mengunggahnya	dalam	
laman	perguruan	tinggi	

KU	4	 Mampu	menyusun	deskripsi	saintifik	
hasil	kajiannya	dalam	bentuk	skripsi	
atau	laporan	tugas	akhir	dan	
mengunggahnya	dalam	laman	
perguruan	tinggi.	

KU5	 Mampu	mengambil	keputusan	secara	
tepat	dalam	konteks	penyelesaian	
masalah	di	bidang	komunikasi,	
berdasarkan	hasil	analisis	terhadap	
informasi	dan	data.	

KU6	 Mampu	memelihara	dan	
mengembangkan	jaringan	kerja	
dengan	pembimbing,	kolega,	sejawat	
baik	di	dalam	maupun	di	luar	
lembaganya.	

 

	

Entrepreneur:	
(lanjutan...)	

Keterampilan	
Umum	
(lanjutan...)	

KU8	 Mampu	melakukan	proses	evaluasi	diri	
terhadap	kelompok	kerja	yang	berada	
di	bawah	tanggung	jawabnya,	dan	
mampu	mengelola	pembelajaran	
secara	mandiri.	

KETERAMPILAN	
KHUSUS	

KK1	 Mampu	mendesain,	melaksanakan	dan	
mengevaluasi	program	PR,	atau	
kampanye	periklanan,	atau	penyiaran	
dalam	berbagai	jenis	dan	level	
organisasi.	

KK2	 Mampu	merancang	dan	
menyelenggarakan	riset	iklan,	atau	
riset	PR,	atau	riset	penyiaran.	

KK4	 Mampu	memanfaatkan	teknologi	di	
bidang	PR,	atau	Periklanan,	atau	
penyiaran.	

KK7	 Mampu	menerapkan	norma	dan	etika	
dalam	bidang	PR,	atau	periklanan,	atau	
penyiaran.	

KK8	 Mampu	mengkaji	prinsip	dan	issue	
terkini	dalam	bidang	PR,	atau	
Periklanan,	atau	penyiaran.	

3	 PRAKTISI:	
Lulusan	dari	
Prodi	Ilmu	

SIKAP	 S1	 Bertakwa	kepada	Tuhan	Yang	Maha	
Esa	dan	mampu	menunjukkan	sikap	
religius.	



 

 

		 Komunikasi	
UMY	akan	
memiliki	
kecakapan	
untuk	mengisi	
jabatan-
jabatan	
profesional	
dalam	bidang	
industri	
komunikasi,	
seperti	 	
halnya	
kameramen,	
sutradara,	PR	
officer,	copy	
writer,	media	
planner,	
penyiar,	Editor	
televisi,	dll.	

		 S2	 Menjunjung	tinggi	nilai	kemanusiaan	
dalam	menjalankan	tugas	berdasarkan	
agama,	moral,	dan	etika.	

		 		 S3	 Menginternalisasi	nilai,	norma,	dan	
etika	akademik.	

		 		 	 S4	 Berperan	sebagai	warga	negara	yang	
bangga	dan	cinta	tanah	air,	memiliki	
nasionalisme	serta	rasa	tanggungjawab	
pada	negara	dan	bangsa.	

		 		 S5	 Menghargai	keanekaragaman	budaya,	
pandangan,	agama,	dan	kepercayaan,	
serta	pendapat	atau	temuan	orisinal	
orang	lain.	

		 		 S6	 Berkontribusi	dalam	peningkatan	
mutu	kehidupan	bermasyarakat,	
berbangsa,	bernegara,	dan	kemajuan	
peradaban	berdasarkan	pancasila.	

		 		 S7	 Bekerja	sama	dan	memiliki	kepekaan	
sosial	serta	kepedulian	terhadap	
masyarakat	dan	lingkungan.	

		 		 S8	 Taat	hukum	dan	disiplin	dalam	
kehidupan	bermasyarakat	dan	
bernegara.	

		 		 S9	 Menginternalisasi	semangat	
kemandirian,	kejuangan,	dan	
kewirausahaan.	

		 		 S10	 Menunjukkan	sikap	bertanggungjawab	
atas	pekerjaan	di	bidang	komunikasi	
secara	mandiri.	

		

		

S12	 Menciptakan	kreativitas,	inovasi,	
kemampuan	pengambilan	risiko	bisnis	
komunikasi	

		
		

		
		

S13	 Memiliki	sikap	kepemimpinan	yang	
kuat	dalam	menjalankan	pekerjaannya	
di	bidang	komunikasi.	

S14	 Memiliki	sikap	kepekaan	dan	
kepedulian	sosial	yang	tinggi	dalam	
kehidupan	bermasyarakat.	

		
		
		

Praktisi	
(lanjutan...)	

PENGUASAAN	
PENGETAHUAN		

PP1	 Mampu	menguasai	teknologi	di	bidang	
komunikasi.	

PP4	 Mampu	menguasai	norma	dan	etika	
dalam	bidang	komunikasi	

PP5	 Mampu	menguasai	 	 pengetahuan	
tentang	teknik	produksi	media	
komunikasi.	

		 PP6	 Mampu	menguasai	prinsip	dan	issue	
terkini	dalam	bidang	komunikasi.	



 

 

		 KETERAMPILAN	
UMUM	

KU1	 Mampu	menerapkan	pemikiran	logis,	
kritis,	sistematis,	dan	inovatif	dalam	
konteks	pengembangan	atau	
implementasi	ilmu	pengetahuan	
dan/atau	teknologi	sesuai	dengan	
bidang	keahliannya	

		 KU2	 Mampu	menunjukkan	kinerja	mandiri,	
bermutu,	dan	terukur.	

		 KU	3	 Mampu	mengkaji	implikasi	
pengembangan	atau	implementasi	
ilmu	pengetahuan,	teknologi	atau	seni	
di	bidang	komunikasi	berdasarkan	
kaidah	tata	cara	dan	etika	ilmiah	untuk	
menghasilkan	solusi,	gagasan,	desain,	
atau	kritik	seni.	

		 KU	4	 Mampu	menyusun	deskripsi	saintifik	
hasil	kajiannya	dalam	bentuk	skripsi	
atau	laporan	tugas	akhir	dan	
mengunggahnya	dalam	laman	
perguruan	tinggi.	

		 KU	5	 Mampu	mengambil	keputusan	secara	
tepat	dalam	konteks	penyelesaian	
masalah	di	bidang	komunikasi,	
berdasarkan	hasil	analisis	terhadap	
informasi	dan	data.	

		
		

KU	7	 Mampu	bertanggung	jawab	atas	
pencapaian	hasil	kerja	kelompok	dan	
melakukan	supervisi	dan	evaluasi	
terhadapa	penyelesaian	pekerjaan	
yang	ditugaskan	kepada	pekerja	yang	
berada	di	bawah	tanggung	jawabnya.	

KU	8	 Mampu	melakukan	proses	evaluasi	diri	
terhadap	kelompok	kerja	yang	berada	
di	bawah	tanggung	jawabnya,	dan	
mampu	mengelola	pembelajaran	
secara	mandiri.	

		

Praktisi	
(lanjutan...)	

KETERAMPILAN	
KHUSUS	

KK1	 Mampu	mendesain,	melaksanakan	dan	
mengevaluasi	program	PR,	atau	
kampanye	periklanan,	atau	penyiaran	
dalam	berbagai	jenis	dan	level	
organisasi.	

		

KK3	 Mampu	menerapkan	teknik	produksi	
media	PR	atau	media	periklanan,	atau	
mediapenyiaran.	

		

KK6	 Mampu	mengaplikasikan	konsep	dan	
teori	di	dalam	bidang	PR,	atau	
periklanan,	atau	penyiaran	melalui	
penelitian.	



 

 

		

KK7	 Mampu	menerapkan	norma	dan	etika	
dalam	bidang	PR,	atau	Periklanan,	atau	
penyiaran	melalui	penelitian.	

		

KK8	 Mampu	mengkaji	prinsip	dan	issue	
terkini	dalam	bidang	PR,	atau	
Periklanan,	atau	penyiaran	melalui	
penelitian.	

4	 PENELITI:	
Setelah	
menempuh	
pendidikan	S-1	
di	Program	
Studi	Ilmu	
Komunikasi	
UMY	maka	
lulusan	akan	
mampu	untuk	
bekerja	secara	
profesional	di	
lembaga-
lembaga	riset	
bidang	
komunikasi,	
seperti	halnya	
lembaga	
survey	
konsumen,	
lembaga	
survey	
khalayak,	dll.	

SIKAP	 S1	 Bertakwa	kepada	Tuhan	Yang	Maha	
Esa	dan	mampu	menunjukkan	sikap	
religius.	

		 		 S2	 Menjunjung	tinggi	nilai	kemanusiaan	
dalam	menjalankan	tugas	berdasarkan	
agama,	moral,	dan	etika.	

		 		 S3	 Menginternalisasi	nilai,	norma,	dan	
etika	akademik.	

		 		 S4	 Berperan	sebagai	warga	negara	yang	
bangga	dan	cinta	tanah	air,	memiliki	
nasionalisme	serta	rasa	tanggungjawab	
pada	negara	dan	bangsa.	

		 		 S5	 Menghargai	keanekaragaman	budaya,	
pandangan,	agama,	dan	kepercayaan,	
serta	pendapat	atau	temuan	orisinal	
orang	lain.	

		 		 S6	 Berkontribusi	dalam	peningkatan	
mutu	kehidupan	bermasyarakat,	
berbangsa,	bernegara,	dan	kemajuan	
peradaban	berdasarkan	pancasila.	

		 		 S7	 Bekerja	sama	dan	memiliki	kepekaan	
sosial	serta	kepedulian	terhadap	
masyarakat	dan	lingkungan.	

		 		 S8	 Taat	hukum	dan	disiplin	dalam	
kehidupan	bermasyarakat	dan	
bernegara.	

		 		 S9	 Menginternalisasi	semangat	
kemandirian,	kejuangan,	dan	
kewirausahaan.	

		 		 S10	 Menunjukkan	sikap	bertanggungjawab	
atas	pekerjaan	di	bidang	komunikasi	
secara	mandiri.	

		
		
		

		
		
		

S12	 Menciptakan	kreativitas,	inovasi,	
kemampuan	pengambilan	risiko	bisnis	
komunikasi	

S13	 Memiliki	sikap	kepemimpinan	yang	
kuat	dalam	menjalankan	pekerjaannya	
di	bidang	komunikasi.	

S14	 Memiliki	sikap	kepekaan	dan	
kepedulian	sosial	yang	tinggi	dalam	
kehidupan	bermasyarakat.	



 

 

 

		
		

Peneliti	
(lanjutan....)	

PENGUASAAN	
PENGETAHUAN	
		

	
	
PP1	

Mampu	menguasai	teknologi	di	bidang	
komunikasi.	

PP2	 Mampu	mengkaji	masalah-masalah	di	
bidang	komunikasi	melalui	penelitian.	

		 		 PP3	 Mampu	menguasai	konsep	dan	teori	di	
dalam	ilmu	komunikasi.	

		 		 PP4	 Mampu	menguasai	norma	dan	etika	
dalam	bidang	komunikasi	

		 		 PP5	 Mampu	menguasai	 	 pengetahuan	
tentang	teknik	produksi	media	
komunikasi.	

		 		 PP6	 Mampu	menguasai	prinsip	dan	issue	
terkini	dalam	bidang	komunikasi.	

		 KETERAMPILAN	
UMUM	

KU1	 Mampu	menerapkan	pemikiran	logis,	
kritis,	sistematis,	dan	inovatif	dalam	
konteks	pengembangan	atau	
implementasi	ilmu	pengetahuan	
dan/atau	teknologi	sesuai	dengan	
bidang	keahliannya	

		
	

KU2	 Mampu	menunjukkan	kinerja	mandiri,	
bermutu,	dan	terukur.	

		
	

KU3	 Mampu	mengkaji	implikasi	
pengembangan	atau	implementasi	
ilmu	pengetahuan,	teknologi	atau	seni	
di	bidang	komunikasi	berdasarkan	
kaidah	tata	cara	dan	etika	ilmiah	untuk	
menghasilkan	solusi,	gagasan,	desain,	
atau	kritik	seni..	

		
	

KU4	 Mampu	menyusun	deskripsi	saintifik	
hasil	kajiannya	dalam	bentuk	skripsi	
atau	laporan	tugas	akhir	dan	
mengunggahnya	dalam	laman	
perguruan	tinggi.	

		
		

	
KU6	 Mampu	memelihara	dan	

mengembangkan	jaringan	kerja	
dengan	pembimbing,kolega,	sejawat	
baik	di	dalam	maupun	di	luar	
lembaganya.	

KU8	 Mampu	melakukan	proses	evaluasi	diri	
terhadap	kelompok	kerja	yang	berada	
di	bawah	tanggung	jawabnya,	dan	
mampu	mengelola	pembelajaran	
secara	mandiri.	

 



 

 

		
		

Peneliti	
(lanjutan....)	

Keterampilan	
Umum	
(lanjutan...)	

KU9	 Mampu	mendokumentasikan,	
menyimpan,	mengamankan,	dan	
menemukan	kembali	data	untuk	
menjamin	kesahihan	dan	mencegah	
plagiasi.	

KETERAMPILAN	
KHUSUS	

KK2	 Mampu	merancang	dan	
menyelenggarakan	riset	iklan,	atau	
riset	PR,	atau	riset	penyiaran.	

		

		 KK5	 Mampu	menyelesaikan	masalah-
masalah	di	bidang	PR,	atau	periklanan,	
atau	penyiaran	melalui	penelitian.	

		

		 KK7	 Mampu	menerapkan	norma	dan	etika	
dalam	bidang	PR,	atau	periklanan,	atau	
penyiaran.	

		

		 KK8	 Mampu	mengkaji	prinsip	dan	issue	
terkini	dalam	bidang	PR,	atau	
periklanan,	atau	penyiaran.	

 



 

 

INFORMASI MATA KULIAH 

 

A. Nama dan bobot SKS, Kode Matakuliah dan Semester Penawaran 

 

Nama Mata Kuliah : Komunikasi Politik 
Bobot SKS : 2 SKS 
Kode Mata kuliah : MKU-2.15 
Semester : 2 (Dua) 

  

B. Ketercapaian Pembelajaran berdasarkan Sikap, Penguasaan Pengetahuan, Ketrampilan Umum & Ketrampilan Khusus melalui 
Mata Kuliah yang bersangkutan 

 

Capaian Pembelajaran yang dimiliki oleh Mahasiswa setelah mengikuti Mata kuliah Komunikasi Politik adalah: 

DESKRIPSI 

RANAH CPL 

CPL CPMK  

SIKAP Taat hukum dan disiplin 
dalam kehidupan 
bermasyarakat dan 
bernegara.  

Berkontribusi dalam 
peningkatan mutu 
kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan 
kemajuan peradaban 
berdasarkan pancasila.  

Berperan	sebagai	warga	negara	
yang	bangga	dan	cinta	tanah	air,	
memiliki	nasionalisme	serta	rasa	
tanggungjawab	pada	negara	dan	
bangsa.  

Taat hokum dan disiplin dalam 
kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara 

 



 

 

  

 

 

Mampu menguasai konsep dan teori 
nasionalisme dan kemajuan 
peradaban. 
 
Mampu mengkaji masalah-masalah 
di bidang komunikasi melalui 
penelitian. 
 
 
 

Mampu menunjukkan kinerja 
mandiri, bermutu, dan terukur. 

Mampu melakukan proses evaluasi 
diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggung jawabnya, 
dan mampu mengelola pembelajaran 
secara mandiri 

 

PENGUASAAN 

PENGETAHUAN 

 

 

Mampu menguasai 
konsep dan teori di 
dalam ilmu komunikasi. 
 
 
Mampu menguasai 
prinsip dan issue terkini 
dalam bidang 
komunikasi. 

 

KETRAMPILAN 

KHUSUS 

 

 

 

Mampu menerapkan 
pemikiran logis, kritis, 
sistematis, dan inovatif 
dalam konteks 
pengembangan atau 
implementasi ilmu 
pengetahuan dan/atau 
teknologi sesuai dengan 
bidang keahliannya  

 

 



 

 

C. Matriks Pembelajaran 

 
 

Minggu 
ke 

Pertemuan 
ke- 

Kemampuan akhir 
yang diharapkan 

Bahan Kajian Materi/Pokok 
Bahasan 

Strategi Pembelajaran Latihan yang 
dilakukan 

Kriteria Penilaian Bobot 

1 1 
 
100 menit 

 Aturan perkuliahan, 
Pembagian kelompok, 
Referensi 

 Silabi & Kontrak Kelas,    



 

 

2 2 
 
100 menit 

Hardskill  
Mampu 
menguasai 
konsep dan teori 
di dalam ilmu 
komunikasi. 
 
Softskill 

Berperan sebagai 
warga negara 
yang bangga dan 
cinta tanah air, 
memiliki 
nasionalisme 
serta rasa 
tanggungjawab 
pada negara dan 
bangsa.  

 

Taat hukum dan 
disiplin dalam 
kehidupan 
bermasyarakat 
dan bernegara 

 
 
 
 

Kajian tentang ruang 
lingkup komunikasi 
politik, komunikator, 
komunikan, media, 
pesan, dan feedback  

 

-  Konsep2 
Komunikasi Politik  

-  Ruang lingkup 
komunikasi politik  

 
 

CTJ 
 
(Ceramah Tanya Jawab) 
 
 
 

   



 

 

3 3 
 
100 menit 

Hardskill  
Mampu menguasai 
konsep dan teori di 
dalam ilmu 
komunikasi. 
 
Softskill 

Berperan sebagai 
warga negara yang 
bangga dan cinta 
tanah air, memiliki 
nasionalisme serta 
rasa 
tanggungjawab 
pada negara dan 
bangsa.  

 

Taat hukum dan 
disiplin dalam 
kehidupan 
bermasyarakat dan 
bernegara 

 

 

 

 

Fungsi, model 
komunikasi politik dan 
teori yang terkait  

 

-  Model-model 
komunikasi politik  

-  Teori-teori 
komunikasi dan sosial 
yang terkait dgn 
fenomena model 
komunikasi  

 

CTJ Kuis Interaktif Review hasil 
kuis 

5% 

4 4 

 

100 menit 

Komunikator dalam 
Komunikasi Politik , 
hubungan 
komunikasi politik 
dan sistem politik  

 

-  Tipe dan jenis 
komunikator dalam 
komunikasi politik ; 
individu, partai 
politik, pemerintah  

-  Sistem politik  

 

CTJ Kuis Interaktif Review hasil kuis 5% 

5 5 

 

100 menit 

Media pemberitaan 
liputan politik, isu-
isu politik, dan 
istitusi politik  

Keterkaitan dan 
peran media dengan 
komunikasi politik  

 

a) liputan berita 
kampanye politik  

b) agenda setting  

c) hubungan 
pemerintah dengan 
gatekeeper dan 
press  

 

 

CTJ 
 
Diskusi 

Kuis Interaktif Review hasil kuis 5% 



 

 

6 6 

 

100 menit 

 

Hardskill  
Mampu menguasai 
konsep dan teori di 
dalam ilmu 
komunikasi. 
 
Mampu menguasai 
prinsip dan issue 
terkini dalam 
bidang komunikasi. 

 

 

 

Bahasa dan pesan 
yang digunakan 
dalam retorika, 
iklan, debat dan 
kampanye politik  

 

-  Bahasa politik, 
retorika dan 
politik  

-  Iklan politik, 
debat kampanye 
politik  

 

CTJ 
 
Diskusi 

Kuis Interaktif 

 

Review hasil kuis  

 

5% 

7 7 

 

100 menit 

Hardskill  
Mampu 
menguasai 
konsep dan teori 
di dalam ilmu 
komunikasi. 
 
Mampu 
menguasai 
prinsip dan issue 
terkini dalam 
bidang 
komunikasi. 
 
 
 
 

Branding image dan 
marketing politik, 
propaganda  

 

 

 

 

 

 

Konsep branding 
dan posisi 
komunikasi politik 
dalam marketing 
politik  

 

CTJ 
 
Diskusi 

Kuis Interaktif 

 

Review hasil 
kuis 

5% 



 

 

8 8 

 

100 menit 

Mampu 
menunjukkan 
kinerja mandiri, 
bermutu, dan 
terukur. 
 

Ujian Kompetensi 
Tengah Semester 

Evaluasi 1 

 

 

• Unsur-unsur 
Komunikasi 
Politik 

• Elemen 
Kampanye 
sebagai bagian 
dari 
Komunikasi 
Politik 

• Komunikasi 
Politik dan 
Media 

• Branding, 
Marketing 
Politik, 
Propaganda 

 

Evaluasi Individual  Ujian Tertulis 
Perorangan 
 
(Menulis 
makalah) 

Penguasaan 
materi & konsep 
yang telah 
diajarkan di 
kelas, terkait 
dengan 
pembahasan 
studi kasus yang 
diberikan 
sebagai soal 
ujian  

10% 



 

 

9 9 

 

100 menit 

Hardskill  
Mampu 
menguasai 
konsep dan teori 
di dalam ilmu 
komunikasi. 
 
Mampu 
menguasai 
prinsip dan issue 
terkini dalam 
bidang 
komunikasi. 
 

Komunikasi Politik dan 
Opini Publik  

 

• Keterkaitan 
komunikasi 
politik dan 
pembentukan 
opini publik 

• Faktor 
pembentuk 
opini publik 

• Dampak 
komunikasi dan 
keterlibatan 
warga negara 
dalam 
kehidupan 
politik dan 
kewarganegara- 
an 

• Karakteristik 
sosial manusia 

• Demokrasi – 
pilihan langsung 

CTJ 
 
Diskusi 

Kuis Interaktif 

 

Review hasil kuis 5% 



 

 

10 10 

 

100 menit 

Hardskill 
Mampu 
melakukan 
proses evaluasi 
diri terhadap 
kelompok kerja 
yang berada di 
bawah tanggung 
jawabnya, dan 
mampu 
mengelola 
pembelajaran 
secara mandiri 
 
Mampu 
menguasai 
prinsip dan issue 
terkini dalam 
bidang 
komunikasi. 
 
Softskill 
Berkontribusi 
dalam 
peningkatan 
mutu kehidupan 
bermasyarakat, 
berbangsa, 
bernegara, dan 
kemajuan 
peradaban 
berdasarkan 
pancasila.  
 
 

Persuasi dan 
kampanye politik  

 

Pola dan jenis 
kampanye politik 
(mulai merancang 
program 
kampanye politik)  

 

CTJ 
 
Diskusi 

Kuis Interaktif Review hasil kuis 5% 

11 11 

 

100 menit 

Promosi dan Evaluasi 
Komunikasi Politik  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mengetahui dan 
mengaplikasikan 
evaluasi program 
komunikasi politik  

 

CTJ 
 
Diskusi 

Kuis Interaktif Review hasil 
kuis 

5% 



 

 

12 12 

 

100 menit 

Hardskill 
Mampu 
melakukan 
proses evaluasi 
diri terhadap 
kelompok kerja 
yang berada di 
bawah tanggung 
jawabnya, dan 
mampu 
mengelola 
pembelajaran 
secara mandiri 
 
Mampu 
menguasai 
prinsip dan issue 
terkini dalam 
bidang 
komunikasi. 
 
Softskill 
Berkontribusi 
dalam 
peningkatan 
mutu kehidupan 
bermasyarakat, 
berbangsa, 
bernegara, dan 
kemajuan 
peradaban 
berdasarkan 
pancasila.  
 

Diskusi topik pilihan 
& presentasi 
kelompok  

 

Fenomena dan isu-
isu politik dalam 
komunikasi politik 
dan memberikan 
analisis kritis atas 
fenomena tersebut  

 

Guided Learning 
(Presentasi) 

Presentasi 
kelompok 

Kelengkapan 
Materi  
 
Presentasi 
Respon pada 
soal evaluasi 
 

10% 

13 13 
 
100 menit 

Diskusi topik pilihan 
& presentasi 
kelompok  

 

Fenomena dan isu-
isu politik dalam 
komunikasi politik 
dan memberikan 
analisis kritis atas 
fenomena tersebut  

 

Guided Learning 
(Presentasi) 

Presentasi 
kelompok 

Kelengkapan 
Materi  

Presentasi 
Respon pada 
soal evaluasi 
 

10% 

14 14 
 

100 
menit 

Diskusi topik pilihan & 
presentasi kelompok  

 

Fenomena dan isu-
isu politik dalam 
komunikasi politik 
dan memberikan 
analisis kritis atas 
fenomena tersebut  

 

Guided Learning 
(Presentasi) 

Presentasi 
kelompok 

Kelengkapan 
Materi  

Presentasi 
Respon pada 
soal evaluasi 
 

10% 

15 15 
 
100 
menit 

Diskusi topik pilihan 
& presentasi 
kelompok  

 

Fenomena dan isu-
isu politik dalam 
komunikasi politik 
dan memberikan 
analisis kritis atas 
fenomena tersebut  

 

Guided Learning 
(Presentasi) 

Presentasi 
kelompok 

Kelengkapan 
Materi  

Presentasi 
Respon pada 
soal evaluasi 
 

10% 



 

 

16 16 
 
100 menit 

Mampu 
menunjukkan 
kinerja mandiri, 
bermutu, dan 
terukur. 

Ujian Kompetensi 
Akhir Semester 

Evaluasi 2 

 

• Komunikasi 
Politik & Opini 
Publik 

• Persuasi & 
Kampanye 
Politik 

• Promosi & 
Evaluasi 
Komunikasi 
Politik 

Evaluasi Individual 
 

Ujian Tertulis 
Perorangan 
 
(Menulis 
makalah) 

Penguasaan 
materi & konsep 
yang telah 
diajarkan di 
kelas, terkait 
dengan 
pembahasan 
studi kasus yang 
diberikan 
sebagai soal 
ujian 
-  

10% 



 

 

FORMAT RANCANGAN TUGAS DISKUSI 

Nama Mata Kuliah : Komunikasi Politik  
SKS     : 2 (Dua) 
Program Studi  : Ilmu Komunikasi 
Pertemuan ke  : 3 (Tiga)  
FAKULTAS   : FISIPOL UMY  

A.TUJUAN TUGAS:  

Memahami pembahasan tentang kajian komunikasi politik berikut teori yang terkait dengan 
pembahasan ini  

B. URAIAN TUGAS: 
a. Obyek Garapan : 

• Model-model komunikasi politik 
• Teori-teori komunikasi dan sosial yang terkait dengan fenomena model komunikasi 

b. Batasan yang harus dikerjakan:  
Menjelaskan fungsi, model komunikasi politik dan teori yang terkait  
 
c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):  

1. Diskusikan dalam kelompok untuk menentukan pemakalah, moderator, pembahas, 
penanya  

2. Masing-masing anggota kelompok mempersiapkan diri sesuai dengan tugasnya  
3. Saat diskusi berlangsung, masing-masing anggota kelompok juga bertugas mencatat 

argumen masing-masing, berikut tanggapan yang disampaikan atas argumen tersebut  
4. Salah seoranga nggota kelompok merangkum catatan akhir hasil diskusi sebagai materi 

presentasi kelompok dan pembelajaran individu  

d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:  

Hasil diskusi berbentuk pemahaman tentang fungsi, model komunikasi politik dan teori yang 
terkait dengan fenomena dan model komunikasi 

d. Bobot dan sistem penilaian 

Bobot tugas 4 % dari total nilai 

 

 

 



 

 

 

Lembar Kerja 

TUGAS MELAKUKAN DISKUSI 

Kelompok : 
1. Nama :..............................  NIM :…………………………………….  
2. Nama :..............................  NIM :…………………………………….  
3. Nama :..............................  NIM :…………………………………….  
4. Nama :..............................  NIM :…………………………………….  
5. Nama :................................ NIM  :……………………………………. 

Abstrak :  

      _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Ringkasan :  

      _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

FORMAT RANCANGAN TUGAS DISKUSI 

Nama Mata Kuliah : Komunikasi Politik  
SKS     : 2 (Dua) 
Program Studi  : Ilmu Komunikasi 
Pertemuan ke  : 4 (Empat)  
FAKULTAS   : FISIPOL UMY  

A.TUJUAN TUGAS:  

Memahami pembahasan tentang proses komunikasi politik berikut elemen-elemen komunikasi 
politik 

B. URAIAN TUGAS: 
a. Obyek Garapan : 

• Tipe dan jenis komunikator dalam komunikasi politik: individu, partai politik, 
pemerintah 

• Sistem politik 

b. Batasan yang harus dikerjakan:  
Menjelaskan komunikator dalam Komunikasi Politik serta hubungan komunikasi politik dan 
sistem politik 
 
c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):  

1. Diskusikan dalam kelompok untuk menentukan pemakalah, moderator, pembahas, 
penanya  

2. Masing-masing anggota kelompok mempersiapkan diri sesuai dengan tugasnya  
3. Saat diskusi berlangsung, masing-masing anggota kelompok juga bertugas mencatat 

argumen masing-masing, berikut tanggapan yang disampaikan atas argumen tersebut  
4. Salah seoranga nggota kelompok merangkum catatan akhir hasil diskusi sebagai materi 

presentasi kelompok dan pembelajaran individu  

d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:  

Hasil diskusi berbentuk pemahaman tentang proses komunikasi politik berikut elemen-elemen 
komunikasi politik 

Bobot dan sistem penilaian 

Bobot tugas 4 % dari total nilai 

 

 



 

 

FORMAT RANCANGAN TUGAS DISKUSI 

Nama Mata Kuliah : Komunikasi Politik  
SKS     : 2 (Dua) 
Program Studi  : Ilmu Komunikasi 
Pertemuan ke  : 5 (Lima)  
FAKULTAS   : FISIPOL UMY  

A.TUJUAN TUGAS:  

Memahami pembahasan tentang fenomena politik sebagai komoditi berita 

B. URAIAN TUGAS: 
a. Obyek Garapan : 

• Liputan berita kampanye politik 
• Agenda Setting 
• Hubungan pemeritntah dengan gatekeeper dan press 

b. Batasan yang harus dikerjakan:  
Menjelaskan tentang media pemberitaan liputan politik, isu-isu politik, dan institusi politik  
 
c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):  

1. Diskusikan dalam kelompok untuk menentukan pemakalah, moderator, pembahas, 
penanya  

2. Masing-masing anggota kelompok mempersiapkan diri sesuai dengan tugasnya  
3. Saat diskusi berlangsung, masing-masing anggota kelompok juga bertugas mencatat 

argumen masing-masing, berikut tanggapan yang disampaikan atas argumen tersebut  
4. Salah seoranga nggota kelompok merangkum catatan akhir hasil diskusi sebagai materi 

presentasi kelompok dan pembelajaran individu  

d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:  

Hasil diskusi berbentuk pemahaman tentang keterkaitan dan peran media dengan komunikasi 
politik 

Bobot dan sistem penilaian 

Bobot tugas 4 % dari total nilai 

 
 
 
 
 



 

 

FORMAT RANCANGAN TUGAS DISKUSI 

Nama Mata Kuliah : Komunikasi Politik  
SKS     : 2 (Dua) 
Program Studi  : Ilmu Komunikasi 
Pertemuan ke  : 6 (Enam)  
FAKULTAS   : FISIPOL UMY  

A.TUJUAN TUGAS:  

Memahami pembahasan tentang bahasa dan pesan politik 

B. URAIAN TUGAS: 
a. Obyek Garapan : 

• Bahasa politik 
• Retorika dan politik 
• Iklan Politik 
• Debat kampanye politik 

b. Batasan yang harus dikerjakan:  
Menjelaskan tentang bahasa dan pesan yang digunakan dalam konteks komunikasi politik 
 
c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):  

1. Diskusikan dalam kelompok untuk menentukan pemakalah, moderator, pembahas, 
penanya  

2. Masing-masing anggota kelompok mempersiapkan diri sesuai dengan tugasnya  
3. Saat diskusi berlangsung, masing-masing anggota kelompok juga bertugas mencatat 

argumen masing-masing, berikut tanggapan yang disampaikan atas argumen tersebut  
4. Salah seoranga nggota kelompok merangkum catatan akhir hasil diskusi sebagai materi 

presentasi kelompok dan pembelajaran individu  

d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:  

Hasil diskusi berbentuk pemahaman tentang bahasa dan pesan yang digunakan dalam 
retorika, iklan, debat dan kampanye politik 

Bobot dan sistem penilaian 

Bobot tugas 4 % dari total nilai 

 

 
 
 



 

 

FORMAT RANCANGAN TUGAS DISKUSI 

Nama Mata Kuliah : Komunikasi Politik  
SKS     : 2 (Dua) 
Program Studi  : Ilmu Komunikasi 
Pertemuan ke  : 7 (Tujuh)  
FAKULTAS   : FISIPOL UMY  

A.TUJUAN TUGAS:  

Memahami pembahasan tentang political marketing beserta elemen yang terkait dengan hal 
tersebut 

B. URAIAN TUGAS: 
a. Obyek Garapan : 

• Image branding 
• Political marketing 
• Propaganda 

b. Batasan yang harus dikerjakan:  
Menjelaskan tentang konsep branding dan posisi komunikasi politik dalam political marketing 
 
c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):  

1. Diskusikan dalam kelompok untuk menentukan pemakalah, moderator, pembahas, 
penanya  

2. Masing-masing anggota kelompok mempersiapkan diri sesuai dengan tugasnya  
3. Saat diskusi berlangsung, masing-masing anggota kelompok juga bertugas mencatat 

argumen masing-masing, berikut tanggapan yang disampaikan atas argumen tersebut  
4. Salah seoranga nggota kelompok merangkum catatan akhir hasil diskusi sebagai materi 

presentasi kelompok dan pembelajaran individu  

d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:  

Hasil diskusi berbentuk konsep branding dan posisi komunikasi politik dalam political 
marketing 

Bobot dan sistem penilaian 

Bobot tugas 4 % dari total nilai 

 

 

 
 



 

 

FORMAT RANCANGAN UJIAN KOMPETENSI 

Nama Mata Kuliah : Komunikasi Politik  
SKS     : 2 (Dua) 
Program Studi  : Ilmu Komunikasi 
Pertemuan ke  : 8 (Delapan)  
FAKULTAS   : FISIPOL UMY  

A.TUJUAN TUGAS:  

Mahasiswa menulis esai singkat yang merupakan tanggapan atas studi kasus terpilih 

B. URAIAN TUGAS: 
a. Obyek Garapan : 
• Unsur-unsur Komunikasi Politik 
• Elemen Kampanye sebagai bagian dari Komunikasi Politik 
• Komunikasi Politik dan Media 
• Branding, Marketing Politik, Propaganda 

 
b. Batasan yang harus dikerjakan:  

1. Mahasiswa memahami studi kasus spesifik yang diberikan padanya 
2. Menuliskan analisa dan memberikan tanggapan terkait studi kasus tersebut dengan 

merujuk pada sumber referensi yang relevan dan uptodate  
 
c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):  

I. Mahasiswa menulis makalah berdasarkan studi kasus yang diberikan 
II. Studi kasus dianalisis dengan menerapkan teori dan konsep dalam konteks 

komunikasi politik 
III. Makalah dilengkapi dengan kesimpulan akhir, dan referensi yang uptodate dan 

relevan 

Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:  
Menghasilkan makalah (paper) atas hasil studi mandirinya  

Bobot dan sistem penilaian 

Bobot tugas 10 % dari total nilai, yang terdiri dari penilaian hardskill 5 % 
(nilai tugas materi presentasi) dan penilaian soft skills 5 % (menghargai pendapat, empati, 
cara komunikasi, media komunikasi)  

 

 

 
 



 

 

C.1. KRITERIA PENILAIAN KOMPETENSI 
GRADING SCHEME 

GRADE SKOR DESKRIPSI 

 

A 

 

... > 80 
• Makalah dibuat dengan komprehensif, 

menganalisis studi kasus sehubungan 
dengan fenomena Komunikasi Politik 
terbaru dan relevan terkait topik 
bahasan yang telah ditentukan.  

• Materi makalah jelas terbaca, menarik , 
dan berupa deskripsi singkat, yang 
dijelaskan secara elaboratif, sumber 
referensi lengkap dengan penulisan 
tepat.  

• Kesimpulan ditampilkan di akhir 
makalah, dan mahasiswa sebagai 
periset, menawarkan solusi riil atas 
permasalahan yang terjadi.  

 

AB 

 

75 – 80 

• Makalah dibuat dengan komprehensif, 
menganalisis isu-isu sehubungan 
dengan fenomena Komunikasi Politik 
terbaru dan relevan terkait topik 
bahasan yang telah ditentukan.  

• Materi makalah jelas terbaca, menarik , 
dan berupa deskripsi singkat, yang 
dijelaskan secara elaboratif, sumber 
referensi lengkap.  

• Kesimpulan ditampilkan di akhir 
makalah, dan mahasiswa sebagai 
periset, menawarkan solusi atas 
permasalahan yang terjadi.  

 

B  

 

65 – 75 
• Makalah dibuat dengan baik, 

menganalisis isu-isu sehubungan 
dengan fenomena Komunikasi Politik 
relevan terkait topik bahasan yang 
telah ditentukan.  

• Materi makalah jelas terbaca, menarik , 
dan berupa deskripsi singkat, yang 
dijelaskan, sumber referensi baik.  

• Kesimpulan ditampilkan di akhir 
makalah, dengan cukup lengkap.  



 

 

 

BC 

 

60 – 65 
• Makalah dibuat dengan cukup baik, 

memberikan contoh atas isu-isu 
sehubungan dengan fenomena 
Komunikasi Politik terbaru dan relevan 
terkait topik bahasan yang telah 
ditentukan.  

• Materi makalah berupa deskripsi 
singkat, yang dijelaskan, sumber 
referensi cukup baik.  

• Kesimpulan ditampilkan di akhir 
makalah secara singkat.  

 

C 

 

50 – 60 
• Makalah dibuat kurang baik, 

memberikan contoh atas isu 
sehubungan fenomena Komunikasi 
Politik terbaru dan relevan terkait topik 
bahasan yang telah ditentukan.  

• Materi makalah berupa deskripsi 
singkat, sumber referensi terbatas.  

• Kesimpulan tidak ditampilkan di akhir 
makalah. 

 

D 

 

35 – 50 
• Makalah dibuat sangat terbatas, tanpa 

memberikan conto hatas isu 
sehubungan dengan fenomena 
Komunikasi Politik terbaru dan relevan 
terkait topik bahasan yang telah 
ditentukan.  

• Materi berupa deskripsi singkat, 
sumber referensi tidak ditampilkan.  

• Kesimpulan tidak ditampilkan di akhir 
makalah.  

E ... < 35 Tidak membuat makalah.  

 

. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMAT RANCANGAN TUGAS DISKUSI 

Nama Mata Kuliah : Komunikasi Politik  
SKS     : 2 (Dua) 
Program Studi  : Ilmu Komunikasi 
Pertemuan ke  : 9 (Sembilan)  
FAKULTAS   : FISIPOL UMY  

A.TUJUAN TUGAS:  

Memahami pembahasan tentang komunikasi politik dan opini publik 

B. URAIAN TUGAS: 
a. Obyek Garapan : 

• Faktor pembentuk opini publik 
• Dampak komunikasi pada keterlibatan warga negara dalam kehidupan partai politik 

dan kewarganegaraan 
• Demokrasi – pilihan langsung 

 
b. Batasan yang harus dikerjakan:  
Menjelaskan keterkaitan antara komunikasi politik dengan pembentukan opini publik 
 
c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):  

1. Diskusikan dalam kelompok untuk menentukan pemakalah, moderator, pembahas, 
penanya  

2. Masing-masing anggota kelompok mempersiapkan diri sesuai dengan tugasnya  
3. Saat diskusi berlangsung, masing-masing anggota kelompok juga bertugas mencatat 

argumen masing-masing, berikut tanggapan yang disampaikan atas argumen tersebut  
4. Salah seoranga nggota kelompok merangkum catatan akhir hasil diskusi sebagai materi 

presentasi kelompok dan pembelajaran individu  

d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:  

Hasil diskusi berbentuk pemahaman tentang keterkaitan antara komunikasi politik dengan 
pembentukan opini publik 

Bobot dan sistem penilaian 

Bobot tugas 4 % dari total nilai 

 

 

 
 



 

 

FORMAT RANCANGAN TUGAS DISKUSI 

Nama Mata Kuliah : Komunikasi Politik  
SKS     : 2 (Dua) 
Program Studi  : Ilmu Komunikasi 
Pertemuan ke  : 10 (sepuluh)  
FAKULTAS   : FISIPOL UMY  

A.TUJUAN TUGAS:  

Memahami pembahasan tentang persuasi dan kampanye politik 

B. URAIAN TUGAS: 
a. Obyek Garapan : 
Pola dan jenis kampanye politik  
 
b. Batasan yang harus dikerjakan:  
Mahasiswa mulai merancang kampanye politik  
 
c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):  

1. Diskusikan dalam kelompok draft kampanye politik yang akan digunakan 
2. Merealisasikan draft kampanye politik  
3. Merumuskan elemen-elemen kampanye politik 
4. Mendeskripsikan dengan detil elemen-elemen kampanye politik 

d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:  

Hasil diskusi berbentuk draft kampanye politik 

Bobot dan sistem penilaian 

Bobot tugas 4 % dari total nilai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMAT RANCANGAN TUGAS DISKUSI 

Nama Mata Kuliah : Komunikasi Politik  
SKS     : 2 (Dua) 
Program Studi  : Ilmu Komunikasi 
Pertemuan ke  : 11 (Sebelas)  
FAKULTAS   : FISIPOL UMY  

A.TUJUAN TUGAS:  

Memahami pembahasan tentang promosi dan evaluasi komunikasi politik 

B. URAIAN TUGAS: 
a. Obyek Garapan : 
Memahami dan mengimplemetasikan evaluasi program kampanye politik 
 
b. Batasan yang harus dikerjakan:  
Mahasiswa melakukan penilaian atas draft kampanye politik yang telah dirancang  
 
c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):  

1. Diskusikan dalam kelompok rancangan evaluasi kampanye politik 
2. Merealisasikan evaluasi kampanye politik  
3. Merumuskan dan mendeskripsikan elemen dalam rancangan kampanye politik yang 

perlu diperbaiki  

d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:  

Hasil diskusi berbentuk evaluasi kampanye politik 

Bobot dan sistem penilaian 

Bobot tugas 4 % dari total nilai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMAT RANCANGAN TUGAS DISKUSI 

Nama Mata Kuliah : Komunikasi Politik  
SKS     : 2 (Dua) 
Program Studi  : Ilmu Komunikasi 
Pertemuan ke  : 12, 13, 14, 15  
FAKULTAS   : FISIPOL UMY  

A.TUJUAN TUGAS:  

Menjelaskan hasil diskusi berdasarkan studi kasus dalam konteks komunikasi politik 

B. URAIAN TUGAS: 
a. Obyek Garapan : 
Studi kasus dalam konteks komunikasi politik 
 
b. Batasan yang harus dikerjakan:  
Menjelaskan konsep dan pemahaman atas materi komunikasi politik yang telah disampaikan 
sebagai materi perkuliahan dalam kelas yang diterapkan dalam suatu studi kasus yang 
ditugaskan kepada peserta kuliah secara berkelompok  
 
c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):  

1. Peserta kuliah secara berkelompok mempersiapkan materi presentasi 
2. Mempresentasikan kepada forum 
3. Merespon pertanyaan maupun masukan konstruktif yang disampaikan oleh forum 

d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:  

Hasil forum penugasan ini adalah penjelasan tentang konsep dan pemahaman atas materi 
komunikasi politik yang telah disampaikan sebagai materi perkuliahan dalam kelas yang 
diterapkan dalam suatu studi kasus yang ditugaskan kepada peserta kuliah secara 
berkelompok  

Bobot dan sistem penilaian 

Bobot tugas 10 % dari total nilai 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

C.1. KRITERIA PENILAIAN TUGAS PRESENTASI 
GRADING SCHEME 

GRADE SKOR DESKRIPSI 

 

A 

 

... > 80 

• Presentasi dibuat dengan komprehensif, 
menganalisis isu-isu & pemberitaan 
sehubungan dengan konteks komunikasi 
politik terbaru dan relevan terkait topik 
bahasan yang telah ditentukan.  

• Masing-masing anggota kelompok 
menguasai materi presentasi.  

• Materi presentasi jelas terbaca, menarik , 
dan berupa deskripsi singkat, yang 
dijelaskan secara elaboratif oleh masing- 
masing anggota kelompok.  

• Kelompok yang mempresentasikan materi, 
memberikan kesimpulan presentasi, dan 
menawarkan solusi riil atas permasalahan 
yang terjadi.  

 

AB 

 

75 – 80 

• Presentasi dibuat dengan komprehensif, 
menganalisis isu-isu sehubungan dengan 
konteks komunikasi politik terbaru dan 
relevan terkait topik bahasan yang telah 
ditentukan.  

• Masing-masing anggota kelompok 
menguasai materi presentasi.  

• Materi presentasi jelas terbaca, dan berupa 
deskripsi singkat, yang dijelaskan secara 
elaboratif oleh masing-masing anggota 
kelompok.  

• Kelompok yang mempresentasikan materi, 
memberikan kesimpulan presentasi, dan 
menawarkan solusi atas permasalahan 
yang terjadi.  

 

B  

 

65 – 75 

• Presentasi dibuat dengan baik, 
menganalisis isu-isu sehubungan dengan 
konteks komunikasi politik relevan terkait 
topik bahasan yang telah ditentukan.  

• Sebagian besar anggota kelompok 
menguasai materi presentasi.  

• Materi presentasi terbaca, dan berupa 
deskripsi singkat, yang dijelaskan oleh 
sebagian anggota kelompok. 

• Kelompok yang mempresentasikan materi 
memberikan kesimpulan presentasi. 



 

 

 

BC 

 

60 – 65 

• Presentasi dibuat dengan cukup baik, 
memberikan contoh atas isu-isu 
sehubungan dengan konteks komunikasi 
politik relevan terkait topik bahasan yang 
telah ditentukan.  

• Sebagian kecil anggota kelompok 
menguasai materi presentasi.  

• Materi presentasi berupa deskripsi singkat, 
yang dijelaskan oleh sebagian kecil anggota 
kelompok.  

• Kelompok yang mempresentasikan materi 
memberikan kesimpulan singkat 
presentasi.  

 

C 

 

50 – 60 

• Presentasi dibuat kurang baik, memberikan 
contoh atas isu sehubungan dengan 
konteks komunikasi politik kurang relevan 
terkait topik bahasan yang telah 
ditentukan.  

• Sebagian kecil anggota kelompok 
menguasai materi presentasi.  

• Materi presentasi berupa deskripsi yang 
dibacakan oleh masing-masing anggota 
kelompok.  

• Kelompok yang mempresentasikan materi 
tidak memberikan kesimpulan presentasi.  

 

D 

 

35 – 50 

• Presentasi dibuat sangat terbatas, tanpa 
memberikan contoh atas isu sehubungan 
dengan konteks komunikasi politik kurang 
relevan terkait topik bahasan yang telah 
ditentukan.  

• Tidak ada anggota kelompok yang 
menguasai materi presentasi.  

• Materi presentasi berupa deskripsi yang 
dibacakan oleh masing-masing anggota 
kelompok.  

• Kelompok yang mempresentasikan materi 
tidak memberikan kesimpulan presentasi. 

E ... < 35 Tidak membuat presentasi 

 

 
 
 
 



 

 

FORMAT RANCANGAN UJIAN KOMPETENSI 

Nama Mata Kuliah : Komunikasi Politik  
SKS     : 2 (Dua) 
Program Studi  : Ilmu Komunikasi 
Pertemuan ke  : 16 (Enam Belas)  
FAKULTAS   : FISIPOL UMY  

A.TUJUAN TUGAS:  

Mahasiswa menulis esai singkat yang merupakan tanggapan atas studi kasus terpilih 

B. URAIAN TUGAS: 
a. Obyek Garapan : 
• Komunikasi politik dan opini publik 
• Persuasi dan kampanye politik 
• Promosi dan evaluasi komunikasi politik 

 
b. Batasan yang harus dikerjakan:  

1. Mahasiswa memahami studi kasus spesifik yang diberikan padanya 
2. Menuliskan analisa dan memberikan tanggapan terkait studi kasus tersebut dengan 

merujuk pada sumber referensi yang relevan dan uptodate  
 
c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):  

1. Mahasiswa menulis makalah berdasarkan studi kasus yang diberikan 
2. Studi kasus dianalisis dengan menerapkan teori dan konsep dalam konteks komunikasi 

politik 
3. Makalah dilengkapi dengan kesimpulan akhir, dan referensi yang uptodate dan relevan 

Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:  
Menghasilkan makalah (paper) atas hasil studi mandirinya  

Bobot dan sistem penilaian 

Bobot tugas 10 % dari total nilai, yang terdiri dari penilaian hardskill 5 % 
(nilai tugas materi presentasi) dan penilaian soft skills 5 % (menghargai pendapat, empati, 
cara komunikasi, media komunikasi)  

 

 

 

 
 



 

 

C.1. KRITERIA PENILAIAN KOMPETENSI 
GRADING SCHEME 

GRADE SKOR DESKRIPSI 

 

A 

 

... > 80 
• Makalah dibuat dengan komprehensif, 

menganalisis studi kasus sehubungan 
dengan fenomena Komunikasi Politik 
terbaru dan relevan terkait topik 
bahasan yang telah ditentukan.  

• Materi makalah jelas terbaca, menarik , 
dan berupa deskripsi singkat, yang 
dijelaskan secara elaboratif, sumber 
referensi lengkap dengan penulisan 
tepat.  

• Kesimpulan ditampilkan di akhir 
makalah, dan mahasiswa sebagai 
periset, menawarkan solusi riil atas 
permasalahan yang terjadi.  

 

AB 

 

75 – 80 

• Makalah dibuat dengan komprehensif, 
menganalisis isu-isu sehubungan 
dengan fenomena Komunikasi Politik 
terbaru dan relevan terkait topik 
bahasan yang telah ditentukan.  

• Materi makalah jelas terbaca, menarik , 
dan berupa deskripsi singkat, yang 
dijelaskan secara elaboratif, sumber 
referensi lengkap.  

• Kesimpulan ditampilkan di akhir 
makalah, dan mahasiswa sebagai 
periset, menawarkan solusi atas 
permasalahan yang terjadi.  

 

B  

 

65 – 75 
• Makalah dibuat dengan baik, 

menganalisis isu-isu sehubungan 
dengan fenomena Komunikasi Politik 
relevan terkait topik bahasan yang 
telah ditentukan.  

• Materi makalah jelas terbaca, menarik , 
dan berupa deskripsi singkat, yang 
dijelaskan, sumber referensi baik.  

• Kesimpulan ditampilkan di akhir 
makalah, dengan cukup lengkap.  



 

 

 

BC 

 

60 – 65 
• Makalah dibuat dengan cukup baik, 

memberikan contoh atas isu-isu 
sehubungan dengan fenomena 
Komunikasi Politik terbaru dan relevan 
terkait topik bahasan yang telah 
ditentukan.  

• Materi makalah berupa deskripsi 
singkat, yang dijelaskan, sumber 
referensi cukup baik.  

• Kesimpulan ditampilkan di akhir 
makalah secara singkat.  

 

C 

 

50 – 60 
• Makalah dibuat kurang baik, 

memberikan contoh atas isu 
sehubungan fenomena Komunikasi 
Politik terbaru dan relevan terkait topik 
bahasan yang telah ditentukan.  

• Materi makalah berupa deskripsi 
singkat, sumber referensi terbatas.  

• Kesimpulan tidak ditampilkan di akhir 
makalah. 

 

D 

 

35 – 50 
• Makalah dibuat sangat terbatas, tanpa 

memberikan conto hatas isu 
sehubungan dengan fenomena 
Komunikasi Politik terbaru dan relevan 
terkait topik bahasan yang telah 
ditentukan.  

• Materi berupa deskripsi singkat, 
sumber referensi tidak ditampilkan.  

• Kesimpulan tidak ditampilkan di akhir 
makalah.  

E ... < 35 Tidak membuat makalah.  
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