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Deskripsi:
MK ini memberikan kemampuan pesan-pesan PR yang dapat didiseminasikan di media pemberitaan dengan menyediakan produk-produk tulisan
yang bernilai berita, seperti press-release, backgrounders, fachsheet, majalah internal, newsletter, company profile, dan annual report, yang
semuanya menjadi bahan publisitas media bagi aktivitas PR dan organisasinya. Karena itu, MK ini juga memberikan kemampuan mengolaborasi
aspek teoritis dan praktis penulisan (PR Writing) dan strategi media relations. Mahasiswa juga mampu mengevaluasi efektivitas publisitas
dengan melalui media monitoring. MK ini memberikan kemampuan pemahaman menyeluruh tentang strategi public relations mencapai
khalayak yang luas, baik dalam lingkup local, nasional atau internasional melalui pemberitaan media. Perkembangan media sosial telah
menciptakan kesempatan yang lebih besar dan kompleks bagi praktisi untuk memenuhi tujuannya mencapai khalayak yang luas dan
tersegmented untuk membangun relasi jangka pendek dan panjang. MK ini memberikan kemampuan menganalisis strategi public relations
terhadap media massa tradisional dengan mengirim pesan-pesan kepada khalayak, dan juga peran media sosial dalam merevolusi proses
komunikasi dengan cara mengubah pesan-pesan ke dalam bentuk two-way conversations pada suatu komunitas atau jaringan online (daring).
Mahasiswa belajar bagaimana berkomunikasi dengan komunitas online, mengidentifikasi para pemberi pengaruh, mempengaruhi opinion leader,
mengoptimalkan pesan untuk search engine dan mengevaluasi keberhasilan proses komunikasinya.
Tujuan:
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat merancang teknik penulisan dan membuat media komunikasi PR yang mampu
menyampaikan pesan-pesan PR di media pemberitaan. Mahasiswa juga mampu merancang program publisitas dan menganalisis media-media
pemberitaan. Selain itu, mata kuliah ini bertujuan membentuk mahasiswa yang memiliki karakter/kepribadian yang baik, seperti memiliki
budaya rational inquiry, berintegritas, respect, dan personal excellence (olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olah raga).
Assessment:
1. Quiz
2. Presentasi/paper kelompok
3. UTS (presentasi tugas)

= 10%
= 15%
= 35%

4. UAS (presentasi tugas)

= 40%

Expected Learning Outcomes:
Hasil yang diharapkan
Kompetensi
Analisis & Pemikiran kritis
Kemampuan komunikasi
Karakter personal
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x
x
x
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x
x
x
x
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x
x
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x
x

x

x
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Ada dua jenis kelompok:
1. Kelompok membuat majalah dan company profile audio visual: ada 5 kelompok (menyesuaikan dg jumlah mhs di kelas)
2. Kelompok presentasi: ada 9 kelompok
Untuk presentasi:
1. Mahasiswa diminta membawa satu contoh jenis produk PR Writing, sesuai topik pertemuan.
2. Mahasiswa diminta menganalisis produk PR Wrting tersebut secara teoritis: kekurangan dan solusinya. Misal: mahasiswa kelompok 6,
hrs membawa 1 majalah terus menganalisisnya.
3. Tanya jawab.
4. Analisis/paper diketik word, presentasi pake Ppt
5. * hardcopy diserahkan dosen.
6. * Soft copy dikirim ke email kelas paling lambat 24 jam sebelum kuliah dimulai.
7. * Masing-masing Mahasiswa yg presentasi, hrs membawa materi tugas tsb (bisa hardcopy atau soft copy). Jika softcopy, hrs dibuka via
laptop dan membawa laptop sendiri2.
8. * Masing2 mhs yg tdk presentasi, hrs membawa materi tugas tsb (bisa hardcopy atau soft copy). Jika softcopy, hrs dibuka via laptop
dan membawa laptop sendiri2.
9. * Mahasiswa yg presentasi hrs membuat file Ppt yg dipakai unt presentasi. Presentasi singkat tapi detail dg waktu 15 menit, yg
dilanjutkan diskusi (tanya jawab) dengan audience dan baru diberikan feedback oleh dosen.
10. * Paper/makalah tugas hrs bebas dari plagiat dengan menulis berdasarkan teknik referencing APA. Teknik ini menjadi syarat tugas anda
dinilai atau tidak oleh dosen. Jika ada indikasi plagiat, maka tidak dinilai alias 0.
11. * Jika Mahasiswa melanggar aturan paper/makalah/presentasi ini, maka Mahasiswa harus dengan ikhlas keluar dan tidak mengikuti
perkuliahan.

Kuis
Diadakan di awal kuliah dan “One minute answers”
Tugas majalah & company profile:
1. Kelompok 1 membuat majalah/CP FISIP
2. Kel 2: UB
3. Kel 3: FEB
4. Kel 4: FIA
5. Kel 5: Fak kedokteran
-

Cara membuat majalah dan CP hrs berdasarkan teori2 PR Writing
Harus membuat progress report
CP bersifat audio-visual, dalam bentuk CD

