
xi 

Tinjauan Mata Kuliah 
   

sensi komunikasi pemerintahan adalah menjamin berjalannya fungsi 

pemerintahan melalui keterampilan berkomunikasi, terkait kepentingan 

masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan hidup sebaik-baiknya 

dengan tidak merugikan pihak mana pun. Dalam kondisi demikian, 

komunikasi pemerintahan menjadi sesuatu keniscayaan agar arus informasi, 

media komunikasi, dan perubahan sosial yang terjadi dapat memberikan nilai 

manfaat serta berkolerasi signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Secara aplikatif, permasalahan komunikasi dalam dunia pemerintahan 

memang memiliki karakteristik yang khas dan unik, hal ini berkaitan dengan 

kompleksnya bentuk pelayanan dan regulasi yang harus disediakan oleh 

pemerintah guna menjalankan amanah yang diembannya. Oleh sebab itu, di 

era otonomi daerah sekaligus era global dewasa ini perlu upaya pelurusan 

paradigma, sikap, pola pikir dan perilaku pamong sesuai tuntutan zamannya, 

sehingga mata kuliah komunikasi pemerintahan menjanjikan wawasan 

tersendiri bagi mahasiswa untuk memahami pengertian dan makna hakiki 

komunikasi pemerintahan secara komprehensif dan sistematis. 

Keseluruhan modul ini berjumlah sembilan. Modul pertama berisi 

tentang paradigma komunikasi pemerintahan, dimana di dalamnya 

menjelaskan pengertian komunikasi pemerintahan. Modul dua berisi tentang 

etika komunikasi pemerintahan, yang di dalamnya dijelaskan tentang proses 

berpikir komunikasi pemerintahan; komunikasi pemerintah sebagai jalan 

keluar mengatasi permasalahan dalam organisasi; problema komunikasi 

pemerintahan di era globalisasi; dan etika komunikasi pemerintahan. Modul 

tiga berisi tentang grand design komunikasi pemerintahan, di mana di 

dalamnya menjelaskan komunikasi pemerintahan dilihat dari dimensi 

filosofis, agamis, budaya, dan politis. Modul empat berisi tentang 

kelembagaan dan forum komunikasi pemerintahan. Modul lima berisi 

tentang good governance dalam komunikasi pemerintahan. Modul enam 

berisi tentang kebijakan dan strategi komunikasi pemerintahan. Modul tujuh 

berisi tentang perilaku, situasi, dan optimalisasi kinerja komunikasi 

pemerintahan. Modul delapan berisi tentang pembangunan sumber daya 

aparatur menuju transformasi komunikasi pemerintahan. Modul sembilan 

berisi tentang komunikasi internasional dalam komunikasi pemerintahan. 

Diharapkan Buku Materi Pokok ini dapat memberikan bekal bagi mereka 

yang hendak mempelajari atau mendalami komunikasi pemerintahan.  
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Mampu menjelaskan ikon-ikon komunikasi pemerintahan, 
definisi, konsep, teori, paradigma, etika moral dan 

aturan, serta fenomena perspektif komunikasi pemerintahan 
untuk selanjutnya mampu menganalisisi isu yang berkembang 

seputar komunikasi pemerintahan. 
(Tujuan Pembelajaran Umum/TPU) 
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