Tamatan S.I.Kom
Kerja apaaa yaaa ??
YUKKK KE SLIDE SELANJUTNYA !!!!

Sarjana Ilmu Komunikasi
●

Apa itu Ilmu Komunikasi dan apa saja ilmu turunannya?
Jurusan Ilmu Komunikasi adalah prodi yang mempelajari tentang bagaimana

proses penyampaian pesan secara efektif agar dapat sampai kepada sasaran
yang dituju. Selain itu, jurusan Ilmu Komunikasi mempelajari komunikasi dalam
berbagai tingkatan, seperti antar individu, media, dan lain sebagainya.
Ilmu
seperti

Komunikasi
Public

merupakan

induk

dari

Relation,

Jurnalistik,

beberapa

ilmu

Manajemen

turunannya,
Komunikasi,

Periklanan, Marketing Communication, dan sebagainya. Maka dari itu, saat
kamu masuk ke prodi Ilmu Komunikasi, biasanya kamu akan diarahkan untuk
mengambil peminatan.
berbeda-beda, lho.

Tapi, di setiap kampus memiliki peminatan yang

apa aja sih
yang akan
kita pelajari?
Segala bentuk-bentuk
komunikasi!
Biasanya saat kamu kuliah selama 8 semester atau empat tahun di fakultas Ilmu
Komunikasi, kamu akan mempelajari segala bentuk komunikasi. Misalnya nih dari
komunikasi personal, komunikasi publik, komunikasi organisasi, dan komunikasi
antar budaya. Biasanya di setiap mata kuliah ini, kamu akan diminta untuk kerja
kelompok dan melakukan presentasi tentang masing-masing topik perkuliahan.
Kalau mata kuliah komunikasi interpersonal, kamu akan belajar secara mendalam
bagaimana sih caranya kamu sebenarnya bisa berkomunikasi dengan diri sendiri
dengan tujuan untuk pengembangan pribadi loh, kamu akan diajarkan bagaimana
caranya kamu mengenal dirimu sendiri, dimulai dari paham tentang keahlianmu, atau
kamu bisa kenal dengan pribadimu saat kamu lagi sedih apa yang harus kamu
lakukan, dan kalau kamu lagi senang, hal-hal apa saja yang membuat kamu senang.
Jadi seru banget deh kita belajar gimana caranya kenal dengan diri sendiri.

Komunikasi dengan
berbagai media
Perkuliahan di Ilmu Komunikasi ini juga akan mengasah kemampuan kamu berpikir
secara out of the box loh! Sehingga, kamu gak jarang untuk menyalurkan dan
mendapatkan berbagai ide yang cemerlang dan kreatif yang kadang-kadang gak
sempat terpikirkan oleh orang lain.Inilah salah satu kelebihan dari mahasiswa Ilmu
Komunikasi, secara gak langsung, kamu akan terbiasa untuk ngobrol dan
berdiskusi dengan orang banyak.
Nah, apa sih yang dimaksud dengan praktek yang berhubungan dengan media?
Di fakultas Ilmu Komunikasi, kamu akan mendapatkan beberapa mata kuliah yang
berhubungan dengan media (televisi, radio, majalah/koran, online), seperti kajian
media, reportase berita atau penyiaran, penulisan berita, bahkan program kreatif
radio. Nah, gak jarang juga loh kamu akan terlibat di berbagai jenis produksi,entah
itu produksi film, produksi iklan, atau mungkin produksi berbagai event.

Siap jadi pemimpin
selama perkuliahan!
Salah satu hal yang akan kamu latih selama belajar di jurusan ini adalah kamu akan
dilatih untuk menjadi pemimpin, karenakamu akan banyak mengerjakan berbagai
tugas secara berkelompok, dan bisa jadi kamu akan dipilih untuk memimpin sebuah
kelompok, dimulai dari sebelum produksi, saat produksi, dan setelah produksi. Selain
itu, mahasiswa dari fakultas Ilmu Komunikasi juga selalu disebut bisa up-to date.Selain
kamu mencari tau apa yang bisa kamu pelajari di jurusanIlmu Komunikasi, kamu juga
butuh tau kira-kira kemampuan dan keahlian apa aja sih yang akan kamu miliki
sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, yang pertama adalah kamu akan
mendapatkan kemampuan untuk bicara di depan umum,kemampuan dasar fotografi,
kemampuan berpikir secara efektif, dan kemampuan untuk memecahkan masalah
secara cepat dan benar.

PROSPEK
KERJA
Nah, kita sudah membahas lebih lanjut nih mengenai mata
kuliah dan hal-hal yang akan kamu pelajari di jurusan ilmu
komunikasi untuk mendapatkan gelar sarjana ilmu komunikasi.
Setelah ini ada 5 peluang pekerjaan yang bisa kamu ambil dan
jadikan referensi nih guys setelah menyandang gelar sarjana
ilmu komunikasi. Apa aja ya?

Sutradara
Film
Prospek kerja ilmu komunikasi yang
pertama adalah tentunya menjadi sutradara
film. Seperti yang kita tau, saat ini dunia
perfilman bisa dibilang lagi hits nih! Kamu
bisa memanfaatkan kemampuanmu
merangkai skenario dan cerita dalam
membuat film atau iklan maupun tayangan
lainnya. Khususnya jika kamu saat kuliah
mengambil konsentrasi Broadcasting, pasti
kamu sudah memiliki teori-teori dasar yang
bisa kamu manfaatkan.

Prospek kerja ilmu komunikasi yang banyak
diminati adalah menjadi seorang camera
person atau yang biasa disebut dengan
cameraman. Buat kamu yang mengambil
konsentrasi jurnalistik atau bidang
broadcasting pasti sudah belajar banyak hal
tentang pengambilan gambar di televisi. Gak
hanya memproduksi sebuah liputan berita,
namun seluk beluk media lainnya.

Fotografer
Prospek kerja ilmu komunikasi yang ketiga
adalah bekerja menjadi seorang fotografer.
Tentunya sebagai sarjana ilmu komunikasi,
dunia fotografi pasti sudah gak asing lagi
untuk dibahas. Kamu bisa menjadi
fotografer di bidang apapun yang kamu
inginkan. Kamu harus mampu memilih,
mengambil dan menentukan gambar yang
ingin dan pas untuk digunakan. Sebuah
gambar dalam komunikasi merupakan
media bagi tersampainya sebuah pesan.

Prospek kerja ilmu komunikasi selanjutnya
adalah menjadi seorang jurnalis atau wartawan
di media. Kamu bisa berkarir menjadi wartawan
di kanal apapun di media yang kamu pilih.
Misalnya kamu bisa menjadi wartawan
infotainment ataupun wartawan berita di media
online tempat kamu kerja. Yang penting skill
yang harus dimiliki adalah skill menulis,
berbicara, dan beradaptasi dengan banyak
orang.

Penyiar Radio
Prospek kerja ilmu komunikasi yang selanjutnya
adalah menjadi seorang penyiar radio. Menjadi
seorang penyiar radio merupakan profesi yang
menuntut seseorang untuk memiliki kemampuan
komunikasi yang baik, dan selalu up to date
dengan peristiwa yang sedang terjadi di Indonesia
saat ini. Gak sembarang orang mampu
memerankan peran ini loh !

Jadi gimana ??
Are you ready to be
S. I. Kom ?!!!
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