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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Perencanaan Program Komunikasi adalah merupakan salah 
satu mata kuliah pada program studi S-1 Ilmu komunikasi, Mata kuliah 

ini akan memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang bagaimana cara 
membuat rancangan pelaksanaan suatu bentuk kegiatan komunikasi yang 
dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan di lapangan sampai 
pada monitoring dan evaluasi suatu kegiatan komunikasi tersebut. Agar suatu 
program komunikasi dapat berjalan dengan baik maka harus disusun 
perencanaan komunikasinya seperti siapa komunikatornya, apa pesan yang 
akan disampaikan, saluran apa yang akan dipergunakan, siapa yang akan 
menjadi target sasaran serta dampak atau efek yang akan dihasilkan. 

Dalam mata kuliah ini akan dibahas tentang pengertian, ruang lingkup, 
manfaat program komunikasi, analisis situasi untuk suatu perencanaan 
program komunikasi, tujuan  dan merumuskan suatu perencanaan program 
komunikasi, serta mengembangkan taktik pesan, taktik media dan taktik 
sumber, selain itu juga dibahas dalam modul  ini membuat rencana aksi PPK 
serta persiapan dan pelaksanaanya di lapangan, dan  terakhir modul ini akan 
membahas rencana monitoring dan evaluasi suatu program komunikasi 
berdasarkan model tertentu. 

 Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan Anda dapat mampu 
membuat perencanaan berbagi program komunikasi, menerapkan dan 
mengevaluasinya. Secara rinci BMP ini akan terdiri dari sembilan modul, 
dengan rincian sebagai berikut: 

1. pengertian perencanaan program komunikasi; 
2. analisis situasi; 
3. merumuskan tujuan perencanaan program komunikasi;  
4. strategi komunikasi untuk perencanaan program komunikasi; 
5. taktik pesan  untuk perencanaan program komunikasi; 
6. taktik media untuk perencanaan program komunikasi; 
7. taktik komunikator untuk perencanaan program komunikasi; 
8. merancang rencana aksi;  
9. monitoring dan evaluasi  perencanaan program komunikasi. 
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Manfaat setelah mempelajari mata kuliah ini adalah  Anda dapat terbantu 
ketika akan melakukan  suatu kegiatan program komunikasi, seperti program 
kampanye sosial. 

 

Petunjuk Belajar! 
 Agar Anda berhasil dengan baik dalam  mempelajari modul ini, ikuti 

petunjuk belajar berikut: 
1. Bacalah dengan  cermat seluruh modul ini sampai Anda memahami 

betul isinya 
2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dan 

kata-kata lain yang Anda anggap baru. Carilah  dan bacalah 
pengertian kata-kata tersebut dalam kamus yang ada. 

3. Tangkaplah pengertian  demi pengertian dari isi modul ini melalui 
pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan mahasiswa lain atau 
tutor Anda. 

4. Mantapkan pemahaman Anda melalui diskusi, simulasi dalam 
kelompok kecil atau kelas klasikal pada saat tutorial.  

 

Selamat belajar, semoga sukses! 
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