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CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) YANG DIBEBANKAN PADA MATA KULIAH 
a) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 
b) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 
c) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 
d) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi IPTEK yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 
e) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis dan 

informasi data 
f) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya 
g) Menguasai konsep teoritis dan metodologis ilmu hukum 
h) Mampu menyelesaikan persoalan hukum praktis Urusan Agama Islam 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep dasar komunikasi advokasi kebijakan meliputi:  
komunikasi, proses, komunikasi efektif, model dan bentuk-bentuk, teknik komunikasi yang dapat mendukung kegiatan advokasi kebijakan 
dengan menerapkan prinsip-prinsip  entrepreneurship. Mahasiswa mampu mensosialisasi produk kebijakan, mengedukasi masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan publik. 

Diskripsi Singkat 
MK 

 lebih merupakan suatu usaha sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan perubahan, dengan memberikan sokongan 
dan pembelaan terhadap kaum lemah (miskin, terbelakang, dan tertindas) atau terhadap mereka yang menjadi korban sebuah kebijakan dan 
ketidak-adilan. 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Latar Belakang, Tujuan Mata kuliah dan pengertian dasar 
2. Proses Komunikasi dan Unsur-Unsur Komunikasi  
3. Peran komunikator  



4. Model-model komunikasi  
5. Bentuk-bentuk komunikasi 
6. Teknik-teknik komunikasi 
7. Pengertian, proses dan model advokasi kebijakan 
8. Prinsip-prinsip advokasi kebijakan 
9. Unsur-unsur pokok advokasi 
10. Bentuk advokasi kebijakan 
11. Teknik advokasi kebijakan 
12. Studi Kasus Advokasi Kebijakan 
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Minggu 

Ke- 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 
[Media & 

Sumber 
Belajar] 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 
(Penugasan) 

Penilaian 
 

Kriteria & 
Bentuk 

Indikator Bobot 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 Mahasiswa  

menguasai 
pemahaman tentang 
CP mata kuliah dan 

RPS, Kontrak 
Perkuliahan dan 
Instrumen Penilaian 

Pemaparan di 
kelas 
dan diskusi 
kelompok. 

1 x 2 x 50 Tugas Makalah  
Presentasi 
Pertanyaan dan 
Pemahaman 

Kreteria 
ketepatan 
dan penguasaan 
materi,  tulisan 

Mahasiswa 
menjelaskan 
dengan baik 
tentang CP, 

 



cara pencapaiannya 
melalui proses 
pembelajaran 
dengan 
bahan kajiannya 
selama satu 
semester 

Latar belakang, konsep, 
dan 
pentingnya komunikasi 
dan 
advokasi kebijakan   

Belajar mandiri 
tentang CP 
mata 
kuliah dan cara 
pencapaiannya. 
Penugasan 
terstruktur 

 makalah, 
presentasi, dan 
diskusi 

proses 
pembelajaran dan 
perannya dalam 
pembelajaran 
untuk 
mencapai CP 

2 Mahasiswa 
memahami Proses 
komunikasi dan 
unsur-unsur 
komunikasi 

Proses komunikasi  
Unsur-unsur 
komunikasi 

Ceramah, 
Diskusi 
dan tanya 
jawab 
Belajar mandiri 
Tugas 
terstruktur 

1 x 2 x 50 Tugas Makalah  
Presentasi 
Pertanyaan dan 
Pemahaman 
 
 

Kreteria 
ketepatan 
dan penguasaan 
materi,  tulisan 
makalah, 
presentasi, dan 

diskusi 

Mahasiswa dapat 
memahami dan 
menjelaskan 
tentang 
Proses 
komunikasi dan 
unsur-unsur 
komunikasi   

 

3 Mahasiswa 
memahami peran 
komunikator dalam 
komunikasi 

Komunikator 
persuasive 
- Retorika Komunikator 
- Kredibilitas 
komunikator 
- Dimensi kredibiltas  
komunikator 

Ceramah, 
Diskusi 
Tanya Jawab 
Ceramah 
Interaktif 
 

1 x 2 x 50 Ceramah, Diskusi 
dan tanya jawab 
Belajar mandiri 
Tugas terstruktur 

Kreteria 
ketepatan 
dan penguasaan 
materi,  tulisan 
makalah, 
presentasi, dan 
diskusi 

Mahasiswa dapat 
memahami  
dan menjelaskan 
tentang 
peran 
komunikator 
dalam 

komunikasi 

 

4 Mahasiswa mampu 
memahami 
modelmodel 
komunikasi 
 

Model komunikasi 
linear 
Model komunikasi  
interaktif 
Komunikasi jaringan 
(Network)   

Ceramah, 
Diskusi 
Tanya Jawab 
Ceramah 
Interaktif 
 

1 x 2 x 50 Ceramah, Diskusi 
dan tanya jawab 
Belajar mandiri 
Tugas terstruktur 

Kreteria 
ketepatan 
dan penguasaan 
materi,  tulisan 
makalah, 
presentasi, dan 
diskusi 

Mahasiswa dapat 
menjelaskan 
dengan baik 
tentang model-
model 

komunikasi 

 

5  Mahasiswa 
memiliki 
pemahaman 
bentukbentuk 
komunikasi 

Komunikasi Intra 
personal 
- Komunikasi 
Interpersonal 
- Komunikasi 
Kelompok 
- Komunikasi Masa 

Ceramah, 
Diskusi 
Tanya Jawab 
Ceramah 
Interaktif 
 

2 x 2 x 50 Ceramah, Diskusi 
dan tanya jawab 
Belajar mandiri 
Tugas terstruktur  

Kreteria 
ketepatan 
dan penguasaan 
materi,  tulisan 
produk kontrak, 
presentasi, dan 
diskusi 

Mahasiswa dapat 
menjelaskan 
dengan baik 
tentang bentuk-
bentuk 

komunikasi 

 

6 Mahasiswa 
memiliki 

Persuasi 
- Kampanye 

Ceramah, 
Diskusi 

1 x 2 x 50 Ceramah, Diskusi 
dan tanya jawab 

Kreteria 
ketepatan 

Mahasiswa dapat 
menjelaskan dan 

 



pemahaman 
terhadap 
teknik-teknik 
komunikasi 

- Publisitas 
- Lobby 
- Komunikasi perintah 

Tanya Jawab 
Ceramah 
Interaktif 
 

Belajar mandiri 
Tugas terstruktur  

dan penguasaan 
materi,  tulisan 
produk kontrak, 
presentasi, dan 
diskusi 

menerapkan 
dengan baik 
tentang teknik-
teknik 
komunikasi 

7 Mahasiswa 
memiliki 
pemahaman 
terhadap 
teknik-teknik 
komunikasi 

Human Relation 
- Negosiasi 
- Diplomasi 
- Komunikasi online 

Ceramah, 
Diskusi 
Tanya Jawab 
Ceramah 
Interaktif 
 

1 x 2 x 50 Ceramah, Diskusi 
dan tanya jawab 
Belajar mandiri 
Tugas terstruktur  

Kreteria 
ketepatan 
dan penguasaan 
materi,  tulisan 
produk kontrak, 
presentasi, dan 
diskusi 

Mahasiswa dapat 
menjelaskan 
dan menerapkan 
dengan baik 
tentang teknik-
teknik 
komunikasi 

 

8 Ujian Tengah Semester 
9  Mahasiswa 

memiliki  
pemahaman tentang 
pengertian, proses 
dan model advokasi 
kebijakan 

Pengertian dan jenis 
- Proses dan model 
advokasi  
(analisis, strategi, 
mobilisasi, aksi, 
evaluasi, 
kesinambungan   

Ceramah, 
Diskusi 
Tanya Jawab 
Ceramah 
Interaktif 
 

1 x 2 x 50 Ceramah, Diskusi 
dan tanya jawab 
Belajar mandiri 
Tugas terstruktur  

Kreteria 
ketepatan 
dan penguasaan 
materi,  tulisan 
produk kontrak, 
presentasi, dan 
diskusi 

Mahasiswa dapat 
menjelaskan 
dengan baik 
tentang 
pengertian, 
proses 
dan model 
advokasi 

kebijakan 

 

10 Mahasiswa mampu 
memahami 
prinsipprinsip 
advokasi 
 
kebijakan 
 

Prinsip-prinsip 
- Indikator kebijakan 
- Menyusun tujuan 
indikator  
advokasi kebijakan 

Ceramah, 
Diskusi 
Tanya Jawab 
Ceramah 
Interaktif 
 

1 x 2 x 50 Ceramah, Diskusi 
dan tanya jawab 
Belajar mandiri 
Tugas terstruktur  

Kreteria 
ketepatan 
dan penguasaan 
materi,  tulisan 
produk kontrak, 
presentasi, dan 
diskusi 

Mahasiswa dapat 
menjelaskan 
dengan baik 
tentang prisip-
prinsip 

advokasi 
kebijakan 

 

11 Mahasiswa mampu 
memahami 
unsurunsur 
pokok 
advokasi 

Koalisi 
- Pengumpulan dana 
- Tujuan 
- Data 
- Pesan 
- Pelaksanaan 
- Evaluasi 

Ceramah, 
Diskusi 
Tanya Jawab 
Ceramah 
Interaktif 
 

1 x 2 x 50 Ceramah, Diskusi 
dan tanya jawab 
Belajar mandiri 
Tugas terstruktur  

Kreteria 
ketepatan 
dan penguasaan 
materi,  tulisan 
produk kontrak, 
presentasi, dan 
diskusi 

Mahasiswa dapat 
menjelaskan 
dengan baik 
tentang prisip-
prinsip 

advokasi 
kebijakan 

 

12 Mahasiswa mampu 
memahami bentuk 
advokasi kebijakan   

Bekerja dalam system 
- Me-loby 
- Mengatur pertemuan 

Ceramah, 
Diskusi 
Tanya Jawab 

1 x 2 x 50 Ceramah, Diskusi 
dan tanya jawab 
Belajar mandiri 

Kreteria 
ketepatan 
dan penguasaan 

Mahasiswa dapat 
menjelaskan 

 



- Menulis dan 
mengirimkan  
policy paper 

Ceramah 
Interaktif 
 

Tugas terstruktur  materi,  tulisan 
produk kontrak, 
presentasi, dan 
diskusi 

tentang bentuk 
advokasi 

kebijakan 

13 Mahasiswa mampu 
memahami bentuk 
advokasi kebijakan 

Menyiapkan dan 
menyampaikan 
presentasi 
publik  
- Merancang dan 
melakukan 
presentasi publik  
- Melakukan 
demontrasi 
publik 

Ceramah, 
Diskusi 
Tanya Jawab 
Ceramah 
Interaktif 
 

1 x 2 x 50 Ceramah, Diskusi 
dan tanya jawab 
Belajar mandiri 
Tugas terstruktur  

Kreteria 
ketepatan 
dan penguasaan 
materi,  tulisan 
produk kontrak, 
presentasi, dan 
diskusi 

Mahasiswa dapat 
menjelaskan 
dan 
melaksanakan 
bentuk 

advokasi 
kebijakan 

 

14 Mahasiswa mampu 
 memahami teknik 
advokasi kebijakan 

Mencari kepemimpinan 
organisasi yang kredibel 
- Investigasi isu 
- Merumuskan strategi 
- Mencari dukungan 
dari  
kontituen 

Ceramah, 
Diskusi 
Tanya Jawab 
Ceramah 
Interaktif 
 

1 x 2 x 50 Ceramah, Diskusi 
dan tanya jawab 
Belajar mandiri 
Tugas terstruktur  

Kreteria 
ketepatan 
dan penguasaan 
materi,  tulisan 
produk kontrak, 
presentasi, dan 
diskusi 

Mahasiswa dapat 
menjelaskan 
dengan baik 
teknik advokasi 

kebijakan 

 

15 Mahasiswa mampu 
mengadvokasi 
kebijakan 

Pembahasan studi 
kasus 

Ceramah, 
Diskusi 
Tanya Jawab 
Ceramah 
Interaktif 
 

1 x 2 x 50 Ceramah, Diskusi 
dan tanya jawab 
Belajar mandiri 
Tugas terstruktur  

Kreteria 
ketepatan 
dan penguasaan 
materi,  tulisan 
produk kontrak, 
presentasi, dan 
diskusi 

Mahasiswa dapat 
menjelaskan 

dan 
mengadvokasi 
kebijakan 

 

16 Ujian Akhir Semester 
 
 


