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Tinjauan Mata Kuliah 
   

odul ini dimaksudkan sebagai salah satu bahan rujukan materi kuliah 

Komunikasi Internasional. Secara berurutan isi modul ini meliputi 9 

(sembilan) pokok bahasan, yakni (1) Konsep Dasar Sistem Komunikasi; (2) 

Konsep Dasar Komunikasi Internasional; (3) Mengidentifikasi Sistem 

Komunikasi di Negara Maju; (4) Mengidentifikasi Sistem Komunikasi di 

Negara Berkembang; (5) Mengidentifikasi Dominasi Informasi Dalam 

Komunikasi Internasional, dan Mengidentifikasi Hambatan Dalam 

Komunikasi Internasional; (6) Organisasi Internasional Sebagai Sistem, dan 

Fungsi Organisasi Internasional; (7) Mengidentifikasi Variabel-Variabel 

Diplomasi; (8) Mengidentifikasi Manfaat Media Dalam Komunikasi 

Internasional; (9) Perkembangan Teknologi Komunikasi. 

Mata kuliah Komunikasi Internasional secara garis besar merupakan 

mata kuliah teoritis. Karena itu, modul ini membahas konsep-konsep dasar 

komunikasi dan konsep dasar komunikasi internasional. Meskipun demikian, 

pada dasarnya konsep-konsep dasar tersebut sekaligus merupakan aplikasi 

bagi terjadinya komunikasi secara praktis. 

Secara umum, tinjauan modul ini bertujuan untuk memberikan 

pemahaman dan kemampuan mengenai hal-hal berikut ini. 

1. Memahami berbagai konsep dasar sistem komunikasi terkait dengan 

fungsi dan perannya dalam komunikasi internasional. 

2. Mampu mengidentifikasi sistem komunikasi di negara-negara 

berkembang dan negara-negara maju, serta manfaat media dalam 

kegiatan komunikasi internasional. 

3. Mampu menganalisis dan menafsirkan informasi untuk kepentingan 

kegiatan komunikasi internasional. 

4. Mampu mempersiapkan, merancang, dan menyusun pesan-pesan untuk 

kegiatan komunikasi internasional. 

 

Agar semua materi mata kuliah ini dapat dipahami dan dikuasai dengan 

baik, perlu diingat langkah-langkah berikut ini. Pertama, baca dan pelajari 

dengan cermat semua materi kegiatan belajar dalam modul ini secara 

bertahap dari modul satu hingga sembilan. Kedua, untuk menguji penguasaan 

dan pemahaman materi, kerjakan semua tugas dan tes formatif pada setiap 

akhir kegiatan belajar. Ketiga, lakukan evaluasi dengan cara memeriksa hasil 

M 



xii 

pengerjaan tugas yang Anda lakukan. Untuk tes formatif dapat dicocokkan 

jawaban Anda dengan kunci jawaban pada bagian belakang modul ini. 

Keempat, manakala mendapatkan kesulitan dalam mempelajari modul ini, 

berdiskusilah dengan teman Anda atau bertanya pada tutor Anda. Kelima, 

untuk pemahaman lebih lanjut dapat dilakukan dengan mambaca buku-buku 

yang dijadikan sumber untuk modul mata kuliah Komunikasi Internasional. 

Materi-materi yang tertuang dalam modul ini merupakan paduan dari 

pendapat para ahli, yang sebagian diantaranya adalah diplomat, yang tertuang 

dalam buku-buku yang dijadikan sumber dalam modul ini. Selain itu juga 

merupakan hasil pengamatan-pengamatan yang dilakukan penulis dan 

pengalaman penulis dalam memberikan mata kuliah komunikasi 

internasional di beberapa perguruan tinggi. 

 

Selamat belajar! 
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Keterangan: 

 

1. Komponen Komunikasi 

2. Bentuk Komunikasi 

3. Fungsi Komunikasi 

4. Pengertian dan batasan komunikasi internasional 

5. Prinsip-prinsip komunikasi internasional 

6. Peran komunikasi dalam dunia internasional 

7. Media internasional 

8. Teknologi komunikasi di negara maju 

9. Jaringan teknologi di negara maju 

10. Konsep pesan di negara maju 
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11. Tujuan pesan di negara berkembang 

12. Teknologi komunikasi di negara berkembang 

13. Jaringan teknologi di negara berkembang 

14. Konsep pesan di negara berkembang 

15. Tujuan pesan di negara berkembang 

16. Dominasi informasi dalam komunikasi internasional 

17. Hambatan dalam komunikasi internasional 

18. Organisasi internasional sebagai sistem 

19. Fungsi organisasi internasional 

 

 


