
SILABUS MATA KULIAH 

 

FILSAFAT ILMU 

Ilmu (sains) sebagai pengetahuan yang dipandu secara normatife (dari Tuhan Yang Maha 

Esa, Allah Subhanahu wataala).Pencarian atau penguasaan ilmu (the quest for 

knowledge).Manusia yang berkemampuan untuk mengetahui, nalar, dan hasil nalar.Sejarah 

perkembangan filsafat dan ilmu.Dunia rasio dan rasa; ikhtiar versus takdir.Sains empiris; 

anatomi sains.Penalaran deduktif dan induktif.Hubungan diantara filsafat, sains, dan 

metodologi (metode dan teknik).Persamaan dan perbedaan antara ilmu-ilmu alamiah dengan 

ilmu-ilmu sosial-kemanusiaan.Perintisan ilmu (sains) berdasarkan agama. Pokok-pokok 

bahasan yang sama yang dikembangkan dari silabus ringkas di atas dibahas oleh tim pengajar 

bersama mahasiswa dalam beberapa kelompok/kelas paralel. 

Pengampu : Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana, MS 

        Dr. Mardiyono, MPA 

Dr. Sholih Mu’adi, SH, M.Si 

 

STATISTIK SOSIAL 

Analisis regresi dan korelasi : linear sederhana, linear multiple, parsial-multipel. Regresi 

nonlinear, regresi polinom. Analisis jalin dan analisis hubungan linear structural : rekursif, 

nonrekursif, pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, pengaruh total, a-priori-trimmed 

recursive system test, a-posteriori-trimmed recursive system test. Korelasi tetrachoric, 

korelasi biserial da point biserial.Korelasi point multi-serial.Rasio korelasi. Korelasi 

Spearman. Korelasi Kendall. Beberapa macam koefisien asosiasi. Statistika Nonparametrik : 

satu sampel, sampel berpasangan, sampel independen. Teknik elaborasi : kausal, spurious, 

spesifikasi, supresi. 

Pengampu : Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS 

Prof. Dr. Agus Widodo, M.Kes 

 

 

 

 

 

 

 



TEORI-TEORI ILMU SOSIAL        

Tinjauan perkembangan ilmu-ilmu social banyak dari kerangka teologi, etika, dan 

filsafat.Pembahasan mengenai berbagai teori ilmu-ilmu social, baik yang ditampilkan oleh 

para ahli berdasarkan hasil penelitiannya di Amerika Serikat maupun di negara-negara 

continental Eropa untuk diambil maknanya yang hakiki bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial 

di Indonesia yang memiliki cirri-ciri khusus. 

Pengampu :Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana, MS 

Dr. I Nyoman Ruja, SU 

 

TEORI PERUBAHAN SOSIAL 

Teori-teori tentang perubahan social; berbagai dimensi perubahan social. Model perubahan 

dan model stabilitas; orientasi perubahan dan stabilitas; variable fisik, biologis, dan 

demografis, variable ideologi dan teknologi; fungsi dan struktur; model-model perubahan 

sosial. Perubahan dan konflik; strategis sosial budaya; konflik sebagai konsep perubahan; 

konflik sebagai pembatas stabilitas; manajemen konflik.Pembangunan dan perubahan sosial; 

analisis kasus. 

Pengampu : Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS 

Dr. I. Nyoman Ruja, SU 

 

TEORI SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI 

Membahas tentang perspektif atau paradigma serta teori-teori di dalam sosiologi mulai dari 

evolusionisme dan fungsionalisme hingga etnometodologi 

Teori dan bidang perhatian antropologi, fisik, budaya, dan sosial terhadap universalitas 

kebudayaan dan unsur-unsurnya, sejarah pemikiran dan teori antropologi murni dan terapan. 

Pengampu : Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana, MS 

Siti Kholifah, S.Sos, M.Si, Ph.D 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUBUNGAN ANTAR ETNIK 

Kesamaan dan ketidaknyamanan etnik, minoritas, dan kelompok masyarakat kecil; batas; 

relasi, dan interaksi antar etnik; konsep analisis etnik dan pemahamannya. 

Pengampu : Dr. I. Nyoman Ruja, SU 

Dr. Moch. Muzakki, M.Si 

 

METODE PENELITIAN KUALITATIF 

Membahas pengertian, filsafat, metodologi, metode dan teknik dalam penelitian kualitatif. 

Membahas pula jenis-jenis penelitian kualitatif, seperti grounded research, studi kasus, 

metode sejarah, etnografi dll dengan menggunakan research design melalui pengembangan 

human as instrument, participatory, narrative dll. Menelaah pula prosedur, rancangan dan 

Usulan Penelitian, pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian 

kualitatif. Membahas cara dan prosedur dalam analisis kualitatif, serta penulisan laporan 

penelitian. 

Pengampu : Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS 

Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana, MS 

 

METODE PENELITIAN KUANTITATIF 

Menelaah pengertian mendasar mengenai pengertian, filsafat, metodologi, metode dan teknik 

dalam penelitian kuantitatif. Jenis-jenis penelitian kuantitatif seperti eksperimen, observasi, 

survey dll dengan menggunakan alur metode ilmiah dengan research design melalui 

pengembangan kerangka pemikiran dan hipotesis serta cara pengujiannya, operasionalisasi 

variable, pengukuran, scaling, sampling, indicator dan parameter, instumen penelitian, 

pengumpulan, pengolahan dana analisis data. Analisis regresi dan korelasi: linear sederhana, 

linear multipel, parsial, parsial-multipel, regresi non-linear, regresi polinom. Dibahas pula 

analisis jalin dan analisis hubungan linear structural: rekursif, nonrekursif, pengaruh 

langsung, pengaruh tidak langsung, pengaruh total, a-priori-trimmed recursive system test. 

Korelasi tetrachoric, korelasi biserial dan point biserial.Korelasi point multi-serial.Rasio 

korelasi.Korelasi sparman. Kortelasi Kendall. Beberapa macam koefisien asosiasi. Statistic 

non-parametrik: satu sampel, sampel berpasangan, sampel independen. Teknik elaborasi; 

kausal, spurious, spesifikasi, supresi. 

Pengampu : Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS 

Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana, MS 

 



STUDI PERBANDINGAN ETNOGRAFI 

Etnografi sebagai gambaran lengkap kelompok, masyarakat, etnik, bangsa dan gejala social-

budaya lainnya.Konsep dan teknik pencatatan, analisis dan penggambaran etnografi. 

Perbandingan etnografi etnik Indonesia 

Pengampu : Dr. Moch. Muzakki, M.Si 

Siti Kholifah, S.Sos., M.Si., Ph.D 

 

KOMUNIKASI PEMASARAN 

Stategi pemrosesan informasi pembeli, factor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian beserta proses pengambilan keputusan konsumen serta bagaimana perusahaan 

mengkomunikasikan berbagai penawaran kepada konsumen, masalah-masalah 

intraorganisasional, penelitian pasar, masalah lingkungan; tujuan promosional dan 

positioning, strategi komunikasi pemasaran, promotional tool seperti periklanan, sales 

promotion, personal selling dan evaluasi program promosi. 

Pengampu : Dr. Bambang Dwi Prasetyo, S.Sos, M.Si 

Dr. Hifni Alifahmi, M.Si 

 

METODE PENELITIAN KOMUNIKASI KUALITATIF 

Pengertian metode komunikasi, lingkup penelitian komunikasi dan jurnalistik, pendekatan 

survey dalam penelitian komunikasi, riset media, riset khalayak, analisis isi media, teknik 

penyusunan instrument, teknik analisis data, teknik penulisan laporan penelitian berdasarkan 

pendekatan prinsip penelitian kualitatif. 

Pengampu : Dr. Bambang Dwi Prasetyo, S.Sos, M.Si 

Rachmat Kriyantono, Ph.D 

 

METODE PENELITIAN KOMUNIKASI KUANTITATIF 

Konsep dasar penelitian, proses penelitian, dasar teori dan perumusan masalah, anggapan 

dasar dan hipotesis, metode penelitian, teknik sampling, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data, teknik interpretasi data, dan pelaporan hasil penelitian. 

Pengampu : Dr. Bambang Dwi Prasetyo, S.Sos, M.Si 

Rachmat Kriyantono, Ph.D 

 

 

 



TEORI KOMUNIKASI 

Pengertian teori komunikasi secara umum, teori komunikasi interpersonal, teori komunikasi 

massa, teori persuasif, teori-teori kontemporer ilmu sosial yang memberikan pengkayaan 

pada bidang komunikasi. 

Pengampu : Dr. Bambang Dwi Prasetyo, S.Sos, M.Si 

Rachmat Kriyantono, Ph.D 

 

FILSAFAT KOMUNIKASI 

Etika dan filsafat komunikasi, proses berpikir sebagai dasar komunikasi harmonis, ide dan 

fakta dalam proses komunikasi, kontribusi komunikasi dalam sosialisasi, etika dan filsafat 

komunikasi dalam negara berkembang. 

Telaah filsafat secara fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, holistis terhadap 

teori dan proses komunikasi dengan segala dimensinya yang dicakup: bidangnya, sifatnya, 

tatanannya, tujuannya, fungsinya, metodenya dan tekniknya. Yang diutamakan adalah 

pemahaman secara mendalam (verstehen) mengenai hubungan fungsional antar komponen 

dari proses komunikasi dan hubungan fungsional antar sistem, khususnya lembaga media 

komunikasi massa sebagai sistem sosial dan lembaga kenegaraan sebagai suprasistem.     

Pengampu : Rachmat Kriyantono, Ph.D 

Anang Sujoko, S.Sos., M.Si., D.COMM 

 

PSIKOLOGI KOMUNIKASI 

Karakteristik manusia dilihat dari aspek psikologi dalam konteks komunikasi; sistem dan 

proses komunikasi intrapersonal; psikologi komunikasi interpersonal, kelompok dan massa; 

psikologi komunikator, psikologi pesan. 

Faktor-faktor psikologi dasar, dinamika kelompok dan pokok-pokok hubungan sosial budaya 

dan aplikasinya dalam masalah-masalah komunikasi. Focus utama dititikberatkan pada 

hubungan interaktif di antara individu dalam masyarakat sebagaimana tampak pada situasi 

komunikasi. 

Pengampu : Dr. Bambang Dwi Prasetyo, S.Sos, M.Si,  

Dr. Suwatno, M.Si 

 

 

 

 



KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI 

Pengajaran mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan 

kepada mahasiswa interpersonal, mengidentifikasi karakteristik komunikasi interpersonal, 

teori-teori komunikasi interpersonal, model-model komunikasi interpersonal, komunikasi 

nonvisual dan efektifitas komunikasi interpersonal serta penerapan (praktek) teori dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

PERENCANAAN KOMUNIKASI 

Konsep dasar perencanaan, komponen-komponen perencanaan, karakteristik perencanaan 

komunikasi, teori-teori perencanaan  komunikasi, teori-teori perubahan social, networking 

planning, perencanaan komunikasi tingkat strategik, taktik, dan teknik perencanaan program 

komunikasi, model-model perencanaan program. 

Pengampu :Anang Sujoko, S.Sos., M.Si., Ph.D 

Dr. Antar Venus, MA.Com 

 

KOMUNIKASI POLITIK 

Pengajaran mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mnegenai pengertian 

dan model komunikasi politik; perkembangan pemikiran komunikasi politik; komunikator 

politik; bahasa politik; semiotik dan pragmatic; identifikasi dan karakteristik persuasive 

politik; media dan saluran politik; efek komunikasi politik; opini politik; sosialisasi 

partisipasi; perubahan politik; metode penelitian komunikasi politik. 

Pengampu : Dr. Rajab Ritonga, M.Si,  

Dr. Hilmy Mochtar, MS 

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN (KEB. PUBLIK) 

Lingkup komunikasi sosial dan pembangunan, mengenai pengertian komunikasi sosial, 

tujuan komunikasi social, pengertian pembangunan, paradigma awal pembangunan, proses 

pembangunan dan masalahnya. Komunikasi sosial dalam alam pembangunan tentang manfaat 

dan syarat komunikasi sosial untuk pembangunan, komunikasi pembangunan dalam 

perspektif ilmu pengetahuan, komponen-komponen dan proses difusi inovasi, tugas dan 

peranan agen-agen perubahan, beberapa teori tentang perubahan masyarakat dan 

pembangunan. Teori yang dikembangkan oleh Talcott Chodak dan Petter Ekeh.Dilanjutkan 

dengan bahasan komunikasi pembangunan di Indonesia, perencanaan komunikasi 

pembangunan, pendekatan komunikasi dalam pembangunan masyarakat desa. 

Pengampu : Dr. Mardiyoo, MPA  



PUBLIC RELATIONS MULTIKULTURAL 

Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian komunikasi lintas budaya, komunikasi etnik, 

perspektif komunikasi lintas budaya dulu, kini dan yang akan datang, model-model 

komunikasi lintas budaya, komunikasi lintas budaya sebagai alat kegiatan public relations, 

ragam budaya dan public relations, teori  

public relations multikultural, community relatios multikultural, community development 

multikultural, komunikasi dengan aktivis multikultural, teknologi baru dan PR multikultural, 

ragam budaya dalam PR internasional, masa depan PR multikultural. 

Pengampu : Dr. Zulkarnain Nasution, M.Si  

 

DISERTASI 

Penyusunan Disertasi dapat dilakukan setelah peserta didik memenuhi seluruh persyaratan 

administratif dan akademik. Karya tulis yang didasarkan pada penelitian mandiri yang telah 

disetujui untuk dilanjutkan berdasarkan forum Seminar Usulan Penelitian (SUP) dan harus 

dipertanggungjawabkan dalam sidang ujian akhir program secara lisan setelah dinilai dan 

disetujui bulat oleh tim penilai yang terdiri dari atau komisi promotpr dan para penelaah yang 

ditetapkan. 

 

PENGANTAR SOSIOLOGI 

Tujuan yang ingin dicapai lewat matakuliah Pengantar Sosiologi ini ialah pemahaman 

mahasiswa mengenai konsep konsep dasar ilmu sosial, khususnya sosiologi. Melalui 

matakuliah ini para mahasiswa diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang 

berbagai konsep sosiologik, seperti kehidupan masyarakat, norma atau kaidah sosial, sanksi 

dan model kontrol sosial lainnya, proses sosialisasi, pengelompokkan sosial dan bentuk 

struktural yang dijadikannya, stratifikasi sosial yang melahirkan status, pembagian peran 

sosial, proses prses sosial, perubahan sosial (berikut persoalan sebab serta akibatnya) dan 

masalah kependudukan. Setelah menguasai berbagai konsep dasar ini para mahasiswa 

diharapkan dapat memiliki pijakan awal yang baik guna mendalami lebih lanjut berbagai 

cabang kajian ilmu sosial, utamanya sosiologi, secara lebih khusus. 

Pengampu : Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana. MS,  

Siti Kholifah, S.Sos, M.Si, Ph.D 

 

 

 



SOSIOLOGI KELUARGA 

Matakuliah ini disajikan dengan maksud agar mahasiswa berkesempatan mendalami ikhwal 

pembentukan dan perkembangan keluarga, bentuk bentuk keluarga, fungsi dan struktur 

krluarga arah perkemban¬gan keluarga serta faktor faktor sosial ekonomi yang dihadapi 

keluarga, yang sekaligus mempengaruhi kehidupannya. Tak dapat dipungkiri, struktur 

keluarga telah mengalami pergeseran secara mendasar, yang senyatanya memiliki pengaruh 

mendalam bagi kehidupan, baik bagi para anggota keluarga itu sendiri maupun bagi anggota 

masyarakat secara luas. Lewat matakuliah ini para mahasiswa diharapkan dapat menguraikan 

dan mengungkapkan masalah masalah yang muncul dalam kehidupan keluarga, khususnya 

dalam hubungan yang fungsional dengan masyarakat. 

Pengampu: Dr. Ir. Yayuk Yuliati, MS 

Anif Fatma Chawa, S.Sos., M.Si., Ph.D 

 

SOSIOLOGI GENDER 

Memperkenalkan pendekatan dan analisis gender  untuk memahami berbagai interaksi sosial 

dalam kehidupan masyarakat. Analsis gender merupakan suatu cara penjelasan yang 

memfokuskan pada pengorganisasian dan pola pola interaksi sosial yang ada antara pria dan 

wanita, yang merupakan dasar dari semua penjelasan menge¬nai status, peranan dan interaksi 

sosial yang melibatkan pria dan wanita. Matakuliah ini membahas konsep dasar dari gender, 

seks, peran gender, pembagian kerja gender, teori hubungan gender, metodologi berwawasan 

gender termasuk pendekatan epistemologi dan strategi penelitian gender, pendekatan gender 

terhadap pembangunan serta analisis gender dalam berbagai bidang kehidupan. 

Pengampu : Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana. MS 

Dr. Ir. Yayuk Yuliati, MS 

 

SOSIOLOGI HAM 

Matakuliah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang apa dan 

bagaimana konsep HAM,  perkembangan gagasan mengenai HAM dan dinamika 

implementasinya dalam berbagai konteks sosio, kultural, termasuk kasus-kasus dan dinamika 

penerapan dan/atau penegakan HAM, khususnya dalam hubungannya dengan 

penyelenggaraan pembangunan dan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. 

Pengampu :Prof. Dr. Suhariningsih, SH, SU 

 

 



SOSIOLOGI EKONOMI 

Matakuliah ini bermaksud mengajak mahasiswa mempelajari hubungan hubungan yang erat 

antara variabel variabel ekonomi dan variabel variabel sosial. Untuk maksud itu para 

mahasiswa diajak untuk membahas proses proses ekonomi yang pokok, yaitu: produksi 

barang dan jasa, proses distribusi dan pertukarannya, dan juga konsumsi. Karena proses 

ekonomi itu banyak terjadi di tengah masyarakat yang senantiasa berubah, maka kaitan  

antara ekonomi dan perubahan sosial dicontohkan dengan kenyataan kenyataan yang terjadi 

di Indonesia banyak diungkap dalam matakuliah ini. 

Pengampu :Prof. Dr. Munawar, SE 

 

SOSIOLOGI KESEHATAN 

Matakuliah ini dipersiapkan untuk mendalami masalah seputar kesehatan, baik tradisional, 

alternatif maupun modern (Barat). Pembahasan utama meliputi berbagai konsep tentang 

hidup sehat, teori transisi kesehatan/epidemiologi (epidemiological/health transiton theory), 

sistem pengobatan (tradisional, alternatif dan modern), dan sejumlah isu pilihan tentang 

masalah kesehatan masyarakat, seperti kesehatan reproduksi, HIV/AIDS dan pelayanan 

kesehatan bagi penduduk lanjut usia (lansia). Selain itu, tema tentang persaingan antara 

pelayanan kesehatan modern dan pelayanan kesehatan tradisional/alternatif, termasuk 

perkembangan sistem pelayanan dan pengobatan modern, dibahas secara khusus dalam 

beberapa kesempatan. 

 

SOSIOLOGI 

Matakuliah ini merupakan bagian Sosiologi yang mengkaji pranata pranata politik. Lewat 

matakuliah ini para mahasiswa belajar menganalisis proses proses politik dalam kerangka 

pemikiran sosiologik. Perhatian mahasiswa, secara khusus, diarahkan untuk memahami 

dinamika prilaku politik sebagaimana dipengaruhi oleh berbagai proses sosial, seperti prilaku 

prilaku kooperasi, kompetisi, mobilitas, pembentukan opini umum dalam masyarakat, dan 

pergeseran kekuatan di kalangan kelompok kelompok, di antaranya. 

Pengampu : Siti Kholifah, S.Sos, M.Si, Ph.D 

 

 

 

 

 



 

SOSIOLOGI AGAMA 

Matakuliah ini merupakan pendalaman dan perluasan kajian materi pranata agama yang telah 

diberikan dalam kerangka acara matakuliah Pranata Sosial. Tekanan pembahasan diletakkan 

pada konsep konsep dasar dan fungsi agama dalam kehidupan bermasyarakat: tidak hanya 

dalam kehidupan bermasyarakat yang tradisional, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat 

yang modern dan penuh perubahan serta kenisbian. 

Pengampu : Prof. Thohir Luth, MA 

 

TEORI SOSIOLOGI KLASIK 

Matakuliah ini mengemukakan arah pertumbuhan dan perkembangan teori teori sosiologi 

yang cepat berkembang dan tersebar pada akhir abad 19 dan awal abad 20, berikut segala 

pengaruhnya yang melahirkan pemikiran pemikiran reflektif tentang problema problema 

sosial pada waktu itu. Dalam matakuliah ini para mahasiswa diajak untuk mengkaji 

kenyataan yang mengungkap bagaimana periode revolusi industri (Inggris), revolusi sosial 

(Perancis) dan perkembangan alam pemikiran pada akhir abad 19 di Eropa, yang telah 

melahirkan dasar dasar teori teori sosial modern, sebagaimana dikemukakan antara lain oleh 

Auguste Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber dan Vilfredo 

Pareto. Para mahasiswa, melalui matakuliah ini, diharapkan dapat memahami proses 

perkembangan tradisi teori klasik dan sejarah tentang perkembangan dari filsafat sosial 

hingga teori sosial. 

Pengampu : Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana. MS 

 

TEORI SOSIOLOGI MODERN 

Matakuliah ini mengemukakan teori teori sosial yang berkembang cepat pada akhir abad 20. 

Pembahasan dimulai dengan pertumbuhan teori struktural fungsional sebagaimana banyak 

diwarnai oleh Talcott Parsons dan Robert K. Merton, dan pula lahirnya aliran konflik yang 

sebenarnya juga terbilang aliran strukturalis sebagaimana ditokohi oleh Karl Marx dan Ralf 

Dahrendorf. Sejumlah aliran pascastrukturalis, seperti tradisi Frankurt, dengan tokohnya 

Theodor Adorno, Max Horkheimer, dan Jürgen Habermas, di antaranya, dan tradisi 

posmodern (Michel Foucault), merupakan topik-topik bahasan yang cukup mengedepan, 

utamanya dalam rangka memberikan pemahaman bagi para mahasiswa tentang kajian-kajian 

teori mikro. 

Pengampu : Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana. MS 



 

SOSIOLOGI KORUPSI 

Masalah korupsi (termasuk kolusi dan nepotisme) merupakan fenomena sosial yang 

berdampak cukup mendalam di berbagai bangsa. Matakuliah Sosiologi Korupsi ini 

ditawarkan untuk membantu mahasiswa dalam menganalisis berbagai masalah seputar 

korupsi, termasuk kolusi dan nepotisme, beserta berbagai akibat sosial, ekonomi dan politik. 

Fokus matakuliah ini menyangkut kajian tentang berbagai bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, 

dan money politics, latar belakang historis, berbagai akibat sosial-ekonomi-politik korupsi, 

utamanya di Negara-negara Berkembang, dan berbagai alternatif penanganan dan atau 

pemecahan masalah korupsi. 

Pengampu : Anif Fatma Chawa, S.Sos., M.Si., Ph.D 

 

PERMASALAHAN GENDER DAN HAM 

Matakuliah ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari mata kuliah sosiologi gender yang 

secara khusus membicarakan isu-isu dan atau masalah gender dalam kaitannya dengan 

pembangunan. Karena itu, teori teori pembangunan dibahas dalam kaitannya dengan analisis 

gender, perencanan pembangunan berwawasan gender dan analisis khusus dampak 

pembangunan terhadap wanita di berbagai sektor kehidupan, seperti di pedesaan, daerah 

suburban, di perkotaan, di sektor pertanian, sektor industri, dan sektor informal, diantaranya. 

Melalui  mata kuliah ini para mahasiswa diharapkan dapat memahami dan melakukan analisis 

gender sejalan dengan fenomena implementasi pembangunan, khususnya di Negara negara 

Berkembang dan Indonesia. 

Pengampu :Dr. Ir Yayuk Yuliati, MS 

 

SOSIOLOGI LINGKUNGAN 

Mata kuliah ini melihat isu-isu lingkungan dari berbagai pendekatan dari dalam sosiologi, 

mengeksplorasi saling hubungan antara ketimpangan social dan lingkungan, melihat gerakan 

sosial yang terkait dengan lingkungan dan menganalisa peran-peran sosial, politik da budaya 

dari institusi dalam merespon perubahan lingkungan. 

Pengampu : Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS 

Dr. Ir. Edi Susilo, MS 

 

 

 



 

PERUBAHAN SOSIAL 

Konsep “Perubahan Sosial” di sini mencakup perubahan social yang tidak 

direncanakan/diinginkan maupun yang direncanakan/diinginkan (pembangunan). Mata kuliah 

ini bertujuan untuk memperkenalkan berbagai aliran pemikiran, teori dan konsep untuk 

menganalisis dan menjelaskan perubahan social sebagai suatu gejala sosiologis seperti aliran 

Modernisasi, Dependensia, Sistem Dunia, Pembangunan Berpusat Manusia termasuk 

berbagai pemikiran baru seperti Post Modernisme, Post Kolonial dan Sebagainya. 

Pengampu : Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS 

Dr. I. Nyoman Ruja, SU 

 

READING COURSE 

Mata kuliah Reading Course merupakan bagian dari kegiatan (persiapan) penulisan tesis 

jenjang magister (strata 2).Peserta melakukan kajian pustaka atau studi literature yang 

bobotnya setara dengan 3 satuan kredit semester.Melalui kajian pustaka/studi literatur yang 

dilakukan selama Reading Course peserta diharapkan mampu merumuskan topic penelitian 

tesisnya secara lebih terperinci dan terarah sesuai dengan peminatan yang dipilih. 

 

PENYUSUNAN TESIS 

Merupakan tugas akhir yang harus disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Magister Sains (M.Si) dan gelar Magister Ilmu Komunikasi (M.Ilkom). Tugas ini dapat 

berupa sebuah Project Paper yang berimplikasi kebijakan (policy) dan solusi (Problem 

Solving), termasuk menyusun disain perencanaan, sesuai perminatan yang di ambil pada saat 

Reading Course. 

 

PENGANTAR ANTROPOLOGI 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar mengenai ilmu antropologi secara utuh 

(holistik), yang mencakup ketiga aspek, yaitu: fisik, sosial, dan budaya. Aspek fisik, antara 

lain membicarakan materi evolusi biologi, makhluk primat, ras, kebudayaan manusia purba, 

dan evolusi budaya. Aspek sosial, antara lain membicarakan materi organisasi ekonomi dan 

teknologi, life cycle, organisasi sosial, perkawinan, kekerabatan, organisasi politik, serta 

religi dan agama. Aspek budaya, antara lain membicarakan materi kebudayaan, kepribadian, 

bahasa/linguistik, kesenian, dan perubahan kebudayaan. Pada awal kuliah akan 

diperbincangkan mengenai sejarah dan lingkup antropologi, metode, serta hubungannya 



dengan studi ilmu-ilmu lain, seperti kedokteran, sosiologi, komunikasi, politik, hubungan 

internasional, administrasi negara, psikologi, ekonomi, hukum, filsafat, maupun sastra. 

Perbincangan selanjutnya adalah pembahasan masing-masing aspek ilmu antropologi tersebut 

di atas. 

Pengampu : Prof. Dr. Widodo, SH, MH 

 

SOSIOLOGI KOMUNIKASI 

Komunikasi merupakan suatu fenomena yang tak terelakkan di era sekarang, utamanya 

berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan media secara luar biasa. Para 

mahasiswa, tak pelak, dituntut untuk senantiasa mengikuti dan atau memahami seluk-beluk 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk internet. Mata kuliah Sosiologi 

Komunikasi ini memfokuskan pada pembahasan mengenai hubungan timbal balik antara 

media massa dan masyarakat serta teori teori sosiologi yang menjelaskan tentang fungsi 

sosial, eksistensi dan peran media massa dalam kehidupan dan perubahan sosial. 

Pengampu : Dr. Ir. Edi Susilo, MS 

 

SOSIOLOGI PEDESAAN 

Materi yang dikaji dalam matakuliah ini adalah ciri ciri dan struktur masyarakat pedesaan, 

berikut proses dan perubahan perubahan yang terjadi di dalamnya. Sebagian besar materi 

bersangkut paut dengan seluk beluk masyarakat petani, mengingat kenyataan bahwa sebagian 

besar penduduk di pedesaan bermatapencaharian sebagai petani dan berbudaya petani. Para 

mahasiswa, pada akhirya, diharapkan dapat menganalisis struktur, proses, dan perubahan 

perubahan yang terjadi di masyarakat pedesaan Indonesia dewasa ini. 

Pengampu : Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS 

 

SOSIOLOGI PERKOTAAN 

Materi yang dikaji dalam matakuliah ini berkisar di seputar persoalan ciri ciri dan struktur 

masyarakat kota, berikut tipe tipenya, sejarah timbulnya kota kota, berikut proses dan 

perubahan perubahan yang terjadi di dalamnya. Melalui berbagai pengalaman belajar, para 

mahasiswa diharapkan dapat menganalisis struktur, proses, dan perubahan masyarakat kota, 

khususnya yang merujuk  ke ikhwal perubahan kota kota di Indonesia pada abad 21 ini.  

Beberapa tema lain, seperti masalah urbanisasi berlebih (overurbanisation), sampah, 

pedagang kaki lima, pencemaran, dan kesemrawutan kota, termasuk slums dan squatters, di 



antaranya, dibahas dan didiskusikan dalam rangka mengangkat isu aktual tentang masalah 

perkotaan. 

Pengampu: Mangku Purnomo, SP., M.Sc., Ph.D 

 

TEORI – TEORI ILMU SOSIAL KEMISKINAN 3(3-0)  

Mata kuliah ini membahas tentang arah pertumbuhan dan perkembangan teori-teori Sosiologi 

yang cepat berkembang dan tersebar pada akhir abad 19 dan awal abad 20, berikut segala 

pengaruhnya yang melahirkan pemikiran-pemikiran reflektif tentang sosial. Kuliah ini 

bertujuan untuk memberikan kepada mahasiswa kemampuan untuk mengenali dan 

memahami struktur dasar teori-teori sosiologi mutakhir dan memberikan wawasan kepada 

mahasiswa akan terjadinya berbagai bentuk penindasan kesadaran. Oleh karena itu 

pengetahuan tentang ideology kritik perlu diintrodusir dalam rangka memberikan kesadaran 

kekuataan emansipatoris untuk mengatasi berbagai bentuk penindasan kesadaran tersebut. 

Teori-teori social yang muncul merupakan bagian dari bentuk pelembagaan ideology.  

Pengampu    1. Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana, MS * 

2. Dr. I Nyoman Ruja, SU 

 

FILSAFAT ILMU DAN LOGIKA 2(2-0)  

Tujuan dan pemberian mata kuliah ini, agar setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa dapat 

mengerti dan memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar penalaran logis untuk 

memperoleh pengetahuan ilmiah melalui metode keilmuan, sehingga dapat digunakan untuk 

mengenali dan mendalami teori dan metode penelitian sosial lebih lanjut. Mata kuliah ini 

akan membahas dan mengkaji tentang dasar-dasar pengetahuan ilmiah berdasar pemahaman 

pemikiran rasional dan empirikal, pengembangan cara berfikir deduktif dan induktif atau 

logico, hipotetico dan verifikasi, proses-proses keilmuan, struktur pengetahuan ilmiah, ilmu 

dan teknologi. 

Pengampu 1.Dr. Mardiyono, MPA * 

2. Dr. Sholih Mu’adi, M.Si 

 

 

 

 

 

 



STATISTIK SOSIAL 3(3-0) 

Mata kuliah ini berupaya memberikan pengetahuan statistika, dengan penekankan pada 

pengembangan kemahiran mahasiswa menganalisis dan menginterpretasi data yang berkaitan 

dengan penelitian sosial. Mata kuliah ini akan mempelajari berbagai uji statistik parametrik 

seperti: korelasi ganda, korelasi parsial, analisis varians, analisis kovarians dan analisis 

regresi. Sedangkan untuk statistik non parametrik akan mempelajari uji statistik dengan data 

berskala ordinal dan nominal, baik pada uji kolerasi (seperti: rank kendall, rho spearman, 

koefisien kontingensi) dan uji komparasi (seperti: Fisher exact tes, tes median, tes U Man 

Whitney, Tes Kolmogorov Smirnov). 

Pengampu    1. Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS * 

2. Dr. Ir. Solimun, MS 

 

METODE PENELITIAN SOSIAL DAN PENULISAN KARYA ILMIAH  4(2-2) 

Tujuan pembelajaran mata kuliah ini, agar setelah mahasiswa mengikuti pekuliahan, dapat 

memahami dan terampil melakukan penelitian lapang, laboratorium, menganalisis data dan 

menyusun laporan dalam kajian kemiskinan. Mata kuliah ini akan mengikuti ragam penelitian 

dalam ilmu sosial, berbagai metode dan teknik penelitian yang meliputi penelitian. Mata 

kuliah itu juga akan membahas pendekatan kualitatif dan kuantitatif, prinsip-prinsip 

penelitian, perumusan masalah, penyusunan kerangka pikir dan hipotesis, penyusunan 

instrumen, pengumpulan data, analisis data, penarikan kesimpulan dan penulisan laporan 

hasil penelitian. 

Pengampu    1. Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS * 

2. Anif Fatma Chawa, S.Sos., M.Si., Ph.D 

 

ANATOMI KEMISKINAN DARI PERSPEKTIF EKONOMI DAN 

SOSIOKULTURAL 3(3-0)  

Mahasiswa akan memperoleh materi anatomi kemiskinan yang ada dan mampu menganalisis 

faktor-faktor penyebab kemiskinan dalam masyarakat. Pokok bahasan yang menjadi ruang 

lingkup mata kuliah ini meliputi: Kategori Kemiskinan (natural, kultural dan struktural) dan 

Penyebab Kemiskinan, aspek Kapital, Kelembagaan dan sosio-economic dan cultural. 

Pengampu    1. Prof. Dr. Hotman Siahaan * 

2. Devanto Shasta Pratomo, SE., M.Si., Ph.D 

 



KEBIJAKAN PRO ORANG MISKIN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

(PRO POOR POLICY AND COMMUNITY EMPOWERMENT)  3(2-1) 

Permasalahan kemiskinan sudah menjadi kebijakan negara untuk diselesaikan. Di Indonesia, 

isu persoalan kemiskinan ditangani secara serius, terbukti lembaga tingkat kementrian 

(Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat) secara kontinue membuat kebijakan-kebijakan 

terkait dengan penuntasan kemiskinan. Bahkan begitu pentingnya masalah kemiskinan, pada 

tahun 2009,  Rencana Kebijakan Pemerintah (RKP) mengambil tema “Peningkatan 

Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan”.  Dalam RKP tahun 2009, angka 

kemiskinan ditargetkan turun menjadi 31 juta jiwa (14 %), dan angka pengangguran 

ditargetkan turun menjadi 7,8 juta jiwa (7%). Pencapaian target tersebut dilakukan melalui 

upaya-upaya perlindungan dan keberpihakan terhadap rakyat miskin, peningkatkan akses dan 

mutu pelayanan dan infrastruktur dasar, serta peningkatkan usaha rakyat dalam rangka 

meningkatkan daya beli masyarakat, yang secara operasional dilakukan dalam tiga klaster 

program penanggulangan kemiskinan.  

Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang bagaimana kebijakan pemerintah terkait 

dengan penuntasan masalah kemiskinan dan melakukan pemberdayaan pada masyarakat 

miskin. Terdapat  tiga ciri kemiskinan yang menonjol di Indonesia. Pertama, banyak rumah 

tangga yang berada disekitar garis kemiskinan nasional, sehingga banyak penduduk yang 

meskipun tidak tergolong miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran 

kemiskinan didasarkan pada pendapatan sehingga tidak mengambarkan batas kemiskinan 

yang sebenarnya. Banyak orang yang tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dapat 

dikatagorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta 

rendahnya indikator-indikator pembangunan pembangunan manusia. Ketiga, mengingat 

sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri 

mendasar dari kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan pemahaman itu, maka mata kuliah ini 

diberikan kepada mahasiswa. 

Pengampu    1. Dr. Mardiyono, MPA. * 

3. Prof. Dr. H. Soenyono, SH, M.Si 

 

METODE PENGELOLAAN DAN PENGUKURAN DATA KEMISKINAN 3(2-1) 

Metode Pengukuran Kemiskinan merupakan mata kuliah yang berisi wacana pengukuran 

garis kemiskinan (poverty line) dari berbagai sumber perspektif yang berkembang dan 

menjadi rujukan kebijakan penanggulangan. Isi mata kuliah ini focus pada pengukuran 

kemiskinan realatif dan pengukuran kemiskinan absolut. Keluaran mata kuliah ini 



diharapakan mahasiswa dapat mengimplementasikan metode pengukuran kemiskinan yang 

tepat dalam menjelaskan gejala kemiskinan yang terjadi di masyarakat.  

Data dan informasi yang tersedia dalam rangka belum termanfaatkan dengan optimal. Baik 

karena informasi mengenai ketersediaan data yang minim, sumber data yang kurang jelas, 

kekurangpahaman informasi yang diperoleh dari survey sampai pada kapasitas pengolahan 

data. Akibatnya kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang disusun belum 

optimal terutama dalam penentuan sasaran dan lokasi program, penentuan prioritas program 

dan pelaksanaan program. 

Pengampu    1. Devanto Shasta Pratomo, SE., M.Si., Ph.D * 

2. Widjayanti Isdijoso, M.Ec.St (Smeru) 

 

PERSPEKTIF GLOBAL, NASIONAL DAN LOKAL DALAM KEMISKINAN 3(3-0) 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman bahwa pada era globalisasi dewasa ini kemiskinan 

harus di pahami dalam konteks yang luas, yaitu dengan melihat dimensi lokal, nasional dan 

global yang saling terkait dan berkontribusi pada kemiskinan. Aspek lokal semakin penting 

karena implementasi Otonomi Daerah. Karena penyebab kemiskinan demikian luas, kuliah 

ini juga memberi pemahaman bahwa penanggulangan kemiskinan selayaknya memperhatikan 

faktor lokal, nasional dan global. 

Pengampu 1. Dr. Mardiyono, MPA * 

2. Setyo Budiantoro     

 

KEMISKINAN,  KESENJANGAN DAN KEARIFAN LOKAL  3(2-1) 

Pembangunan di Indonesia telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek di 

kehidupan masyarakat, baik dikawasan pedesaan maupun perkotaan. Dampak pembangunan 

tidak hanya mencakup aspek fisik namun juga pada aspek perubahan tata nilai sosial dalam 

kehidupan masyarakat. Disisi lain, aktivitas pembangunan ternyata menimbulkan ekses yang 

kurang menguntungkan, yakni kemiskinan dan keterbelakangan dalam masyarakat. 

Kemiskinan adalah situasi yang identik dengan ketidakmampuan manusia dalam memenuhi 

standar kehidupan normalnya. Ketidakmampuan itu terjadi karena berbagai sebab, 

diantarannya adalah ketiadaan akses memperoleh sumber-sumber ekonomi, kelehaman SDM, 

sikap mental “miskin” dan budaya yang terkait dengan kemiskinan.  

Mata kuliah ini memberikan gambaran dan informasi yang terkait dengan persoalan 

kemiskinan, memetakan karakteristik kemiskinan, kemiskinan struktural dan kemiskinan 



budaya yang berdampak pada munculnya kesenjangan diantara masyarakat suatu bangsa. 

Persoalan ini kemudian diamati, sekaligus dianalisis dengan pendekatan lokalitas dalam 

mencari solusi alternatif yang kondusif agar persoalan kemiskinan diselesaikan  

Pengampu     1. Dr. Ir. Yayuk Yuliati, MS * 

2. Dr. Ir. Edi Susilo, MS 

 

STUDI LAPANGAN KOMUNITAS BINAAN 

Mata kuliah ini merupakan kuliah lapangan (field work) yang difokuskan pada pengkajian 

dan pendampingan masyarakat miskin.  

1. TIM Dosen 

Catatan : tanda bintang ( * ) artinya koordinator 

 

ISU KONTEMPORER PSIKOLOGI SOSIAL 

Psikologi Sosial sebagai satu konsentrasi dalam Psikologi berkembang dengan cepat seiring 

dengan kemajuan teknologi, serta meningkatnya kompleksitas dan dinamika sosial. Informasi 

hasil penelitian termutakhir menjadi hal yang amat perlu bagi siapapun yang berminat 

memelajari Psikologi Sosial secara mendalam, agar dalam menganalisis suatu masalah sosial 

dengan menggunakan kerangka Psikologi menjadi lebih komprehensif, integratif, dan aktual. 

Mata kuliah ini melakukan pembacaan hasil-hasil penelitian terkini secara horizontal, 

mencakup: kepatuhan, konformitas, altruisme, agresivitas, dan perilaku di media sosial.  

 

RANCANGAN EKSPERIMEN PSIKOLOGI SOSIAL 

Penelitian dengan menggunakan Metode Eksperimen memiliki kadar ilmiah tertinggi dalam 

ilmu Psikologi. Dengan demikian, penguasaan terhadap Metode Eksperimen menjadi hal 

yang wajib. Mata kuliah ini membahas secara khusus konsep dasar, teknis, dan perancangan 

penelitian Psikologi Sosial dengan metode eksperimen murni dan quasi. 

 

METODE KUALITATIF PSIKOLOGI SOSIAL 

Tidak seperti metode kuantitatif yang bekerja untuk menguji hipotesis yang hasilnya adalah 

generalisasi, Metode Kualitatif menitikberatkan studi pada suatu fenomena secara partikular. 

Dalam konteks Psikologi Sosial, Metode Kualitatif penting dikuasai sebagai suatu alat untuk 

membedah kasus yang sifatnya khas sehingga membutuhkan pengamatan tersendiri. Mata 

kuliah ini akan membahas konsep, teknis, dan perancangan penelitian berbasis metode 

kualitatif (grounded, phenomenology, ethnography). 



PSIKOLOGI SOSIAL EVOLUSIONER 

Sains mendasarkan dirinya pada keteraturan alamiah dimana perubahan demi perubahan 

terjadi secara evolutif. Proses mental dan perilaku manusia, dalam sudut pandang evolusi 

juga melewati serangkaian tahapan yang panjang sebagai bagian dari adaptasi manusia 

terhadap lingkungannya. Mata kuliah ini membahas proses evolusi sebagai prekursor 

terjadinya suatu perilaku dan proses mental manusia. 

 

INTERVENSI PSIKOSOSIAL 

Psikologi Sosial tidak lepas dari sistem dan dinamika antar individu di masyarakat. Dengan 

demikian, keterampilan melakukan pendekatan dalam merancang program intervensi 

psikososial secara langsung terhadap unsur-unsur yang ada di masyarakat menjadi hal yang 

penting. Mata kuliah ini mencakup dimensi dasar, prinsip psikologi komunitas, problem, 

sasaran, social action, dan evaluasi program intervensi psikososial. 

 

PSIKOLOGI MASSA 

Manifestasi perilaku individu seringkali berbeda ketika seseorang berada dalam kerumunan 

massa (deindividuasi). Analisis yang komprehensif tentang dinamika Psikologi Massa 

dibutuhkan untuk dapat mengurai berbagai permasalahan seperti tawuran, penjarahan, 

penghakiman massa, dan penggalangan massa.   

 

PSIKOLOGI POLITIK 

Politik sebagai suatu aksi tidak bisa dilepaskan dari perilaku dan proses mental (psikologi) 

manusia. Dengan demikian, pemahaman terhadap dinamika psikologis individu maupun 

kelompok menjadi hal penting dalam menjelaskan aksi politik baik dalam lingkup mikro dan 

makro. Mata kuliah ini mencakup penggunaan kepribadian dalam politik, proses individu dari 

berpolitik (sikap, emosi, identitas sosial, kognisi), kepemimpinan dalam politik, perilaku 

memilih, mobilisasi politik, konflik dalam politik, political extremist,sentimen masyarakat 

dalam politik, dan proses identitas politik.  

 

PSIKOLOGI KESEHATAN 

Perilaku dan proses mental individu tidak bisa dilepaskan dari kesehatan fisik. Perilaku 

sehat/tidak sehat berada dalam satu kontimum yang berkaitan erat dengan konteks sosial. 

Dengan memahani konteks sosial ini maka perancangan strategi kesehatan menjadi lebih 



efektif sesuai dengan kebutuhan. Mata kuliah ini mencakup perilaku berisiko (HIV/AIDS, 

Narkoba) dan adiksi lain, kecenderungan menyakiti diri sendiri, dan perilaku bunuh diri. 

 

PSIKOLOGI EKONOMI 

Perialku ekoomi sangat dipengaruhi oleh stimulus dari lingkungan sosial. Dinamika perilaku 

ekonomi untuk memahami dan menganalisis proses informasi dan pengambilan keputusan, 

pengaruh sosial, keputusan keluarga, motivasi bisnis dan kebijakan2 ekonomi dalam 

kaitannya dengan perilaku manusia.Aspek ekonomi secara mikro dan makro dalam memiliki 

pengaruh terhadap perilaku individe, kelompok dan masyarakat. 

 

TEORI DAN METODE PENELITIAN HI   

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang teori-

teori utama dalam kajian hubungan internasional berikut aplikasinya dalam desain 

penelitian.  Pembahasan tentang teori akan meliputi teori-teori penting dalam masing-

masing paradigma utama dalam hubungan internaisonal, yaitu: realisme, liberalisme, 

dan strukturalisme.  Sementara pembahasan terkait metode penelitian meliputi materi 

tentang aplikasi metodologi penelitian sosial dalam kajian hubungan internasional dan 

kekhasan metodologis dalam penelitian hubungan internasional sendiri, khususnya 

terkait penentuan tingkat analisa (level of analysis) dalam kajian hubungan 

internasional. 

 

POLITIK GLOBAL  

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman tentang Teori Politik Global serta 

perkembangannya, pemahaman historis atas evolusi kekuatan-kekuatan politik dan 

ekonomi dan ide-ide yang membentuknya. Bahasan juga meliputi persebaran ekonomi 

neoliberal serta gerakan dan ide-ide alternatif penantangnya, pembentukan dan tata 

kelola institusi multilateral, serta agenda-agenda baru politik global. 

 

EKONOMI POLITIK GLOBAL  

Mata kuliah ini mempelajari interaksi antara faktor politik dan faktor ekonomi dalam  

hubungan internasional. Memahami transformasi ekonomi politik kapitalis 

internasional sejak Perang Dunia II, menganalisa perubahan tersebut secara empiris 

maupun konseptual, termasuk mempelajari pola-pola transaksi yang berlangsung 

didalamnya.  Mengenali juga isu-isu kontemporer dalam ekonomi politik 



internasional, seperti: perdagangan minyak, pengelolaan hutan, investasi asing, tenaga 

kerja asing, dan masalah hutang negara miskin 

 

ORGANISASI DAN TATA KELOLA GLOBAL  

 

Mata kuliah ini memberi pengetahuan dan pemahaman tentang struktur organisasi dan 

tata kelola global yang dilihat sebagai aspek utama globalisasi, termasuk aspek 

informal maupun formal. Aspek formal termasuk tekanan dari negara-negara barat 

dan institusi internasional agar semua negara  menerapkan “good governance”, 

sementara aspek formal termasuk membahas rejim internasional seperti rejim 

perdagangan, HAKI, atau lingkungan. 

 

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kritis dan historis pada konsep dan 

aktor kunci seperti WTO, PBB, good governance, global civil society, termasuk juga 

proses administrasi dan pembuatan kebijakan di tingkat global dan bagaimana 

institusi nasional, regional, dan internasional serta pembuat kebijakan saling bekerja 

sama atau berkompetisi  

 

TRANSNATIONAL NETWORK AND ACTIVISM  

Mata kuliah ini ditujukan untuk mempelajari tentang tumbuh dan berkembangnya 

gerakan sosial transnasional.  Pembahasannya akan meliputi model-model 

pergerakan, latar belakang tumbuhnya pergerakan, pola-pola mobilitas, tingkat 

keberlanjutan (sustainability) dari gerakan sosial tersebut, dan yang terpenting adalah 

bagaimana strategi pergerakan ini dalam membangun jaringan global tersebut 

sekaligus memanfaatkannya sebagai bargaining power. Keterampilan praktis untuk 

mendesain konsep gerakan sosial menjadi salah satu hal yang ditawarkan dalam mata 

kuliah ini. 

 

DIPLOMASI DAN NEGOSIASI  

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang 

diplomasi dan negosiasi sebagai instrumen utama dalam aktivitas hubungan 

internasional.  Materi terkait diplomasi meliputi pembahasan tentang transformasi 

diplomasi sebagai aktivitas maupun kajian sehingga dapat dipahami perubahannya 

dari bentuknya yang masih tradisional sampai dengan inovasinya yang kontemporer.  



Sementara kajian negosiasi akan melengkapi kajian diplomasi dengan memperhatikan 

aspek yang lebih taktis dalam proses diplomasi.  Materi negosiasi akan berfokus pada 

aspek teknis dalam proses negosiasi yang merupakan elemen penting dalam menjamin 

keberhasilan diplomasi. 

 

KEAMANAN DAN PERDAMAIAN GLOBAL  

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang ranah 

terpenting dalam kajian hubungan internasional, yaitu keamanan dan perdamaian.  

Materi terkait keamanan akan meliputi pembahasan tentang pengertian dasar dari 

konsep keamanan, bagaimana aktor internasional mencapai kondisi tersebut, dan 

bagaimana konsep keamanan bertransformasi dari keamanan tradisional ke keamanan 

non-tradisional.  Sementara materi tentang perdamaian meliputi pembahasan tentang 

pengertian dasar tentang perdamaian, bagaimana aktor internasional mencapai kondisi 

tersebut, dan bagaimana konsep perdamaian berubah seiring dengan pergeseran 

pemahaman tentang keamanan. 

 

ISU-ISU GLOBAL Kontemporer 

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang 

pendekatan-pendekatan mutakhir dalam ranah kajian hubungan internasional seperti: 

Studi HAM, Kajian Gender dalam HI dan Environmentalisme dalam HI.  Mata kuliah 

ini juga mencakup materi tentang isu-isu mutakhir dalam kajian HI seperti: 

Transnational Organized Crime (TOC), Global Social Movement, isu migrasi dalam 

HI, dan semacamnya.  Oleh karena itu, ruang lingkup pembahasannya bisa sangat 

dinamis tergantung pada perkembangan termutakhir dalam kajian hubungan 

internasional.   

 

INTERNSHIP 

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengalaman bekerja kepada mahasiswa 

sebagai alternatif atas MK pilihan.  Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan 

yang dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa.  Mahasiswa melaksanakan 

magang dalam sebuah instansi minimal selama 3 bulan.  Instansi tempat magang 

merupakan instansi pengguna lulusan hubungan internasional, seperti: Kementrian 

luar negeri, Kedutaan Besar, lembaga PBB, instansi-instansi pemerintah yang 

memiliki divisi hubungan luar negeri atau kerjasama internasional, lembaga riset, 



think tank dalam kajian hubungan internasional, dan MNC.  Penilaian akan diberikan 

berdasarkan laporan tertulis mahasiswa yang diujikan secara lisan. 

 

GOVERNANCE DAN KEBIJAKAN PUBLIK 

Mata kuliah ini menyajikan konsep sejarah lahirnya diskursus dan teori governance 

dalam konteks transisi pengelolaan pemerintahan di dunia. Di awali dengan transisi 

government menuju governance, sekaligus mengidentifikasi actor dibalik perubahan 

tersebut. berikutnya mengkati tiga pilar governance sekaligus framework relasi kekuasaan 

dan interaksi antar ketiganya. Tidak ketinggalan dibahas mengenai konsekuensi-

konsekuensi perubahan atas implementasi governance.  

Setelah memahami perkembangan diskursus governance, mata kuliah ini mencoba 

mengasah kepekaan mahasiswa dalam membuat dan menganalisis kebijakan publik. 

Kebijakan publik yang tidak  terlepas dari pilar-pilar governance. Selain itu siswa 

diperkenalkan instrumen-instrumen yang relevan untuk digunakan dalam memahami 

kompleksitas kebijakan publik dari segi teoritik maupun implementasinya.  

 

POLITIK DESENTRALISASI DAN PEMERINTAH DAERAH 

Kajian politik desentralisasi  merupakan perpaduan antara kajian teoritik dan studi kasus. 

Mata kuliah  ini menelaah perjalanan politik desentralisasi di Indonesia dan bentuk-

bentuknya. Dalam mata kuliah ini akan menganalisa otonomi daerah dalam dua sisi yaitu 

process of political and practical of technical administration. Yang akan 

mengetengahkan berbagai isu baik di dalam formulasi maupun implementasinya. Dan 

efek-efek desentralisasi terhadap pembangunan di daerah 

 

HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH 

Mata kuliah ini akan menjelaskan proses penganggaran secara umum di Indonesia. 

Mengkaji bagaimana anggaran dibuat secara konsisten dengan dokumen-dokumen 

pemerintahan yang terkait. Mengkaji bagaimana politik atau apolitik anggaran 

mempengaruhi proses dan hubungan antara pusat dan daerah. Hubungan pusat dan daerah 

tidak hanya berbicara mengenai pembagian kewenangan tetapi juga menyangkut politik 

anggaran. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana perimbangan merupakan 

hal-hal sensitif yang harus dijaga proporsionalitasnya. Sehingga hubungan antara pusat 

dan daerah dapat dijaga dengan baik.  



Keuangan daerah bukan merupakan isu pemerintahan daerah melainkan isu pemerintah 

pusat. Kebijakan desentralisasi fiskal ini sangat terkait dengan isu-isu ketimpangan fiskal 

vertikal atau ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (vertical fiscal 

imbalance) dan ketimpangan horizontal atau ketimpangan fiskal antar pemerintahan 

daerah (horizontal fiscal imbalance). Ada dua isu dalam keuangan daerah yaitu kebijakan 

penerimaan dan kebijakan belanja. Dengan kebijakan penerimaan, pemerintah daerah 

berhak menggali pajak dan retribusi daerah dan memperoleh keuntungan melalui BUMD. 

Sedangkan, melalui kebijakan belanja, pemerintah daerah berhak untuk membelanjakan 

uang negara yang telah diperoleh untuk kepentingan rakyat. 

 

ETIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN 

Kuliah Etika Pemerintahan sengaja dihadirkan untuk menjawab problematika 

pemerintahan.  Menghadirkan kuliah ini sangatlah relevan di tengah menguatnya 

fenomena korupsi, kolusi, nepotisme dan segala penyelewengan lainnya yang telah 

menggerogoti institusi pemerintahan. Berangkat dari persoalan ini maka mahasiswa akan 

mengenal konsep dasar tentang etika, kode etik, kejujuran, tanggungjawab seorang 

pemimpin pemerintahan. 

Mata kuliah ini diberikan sehingga pemahaman dan pengetahuan tentang nilai-nilai 

normatif yang melandasi praktik pemerintahan, termasuk dalam hubungan antarlembaga 

pemerintahan sekaligus menjadi pedoman bagi perilaku politisi, birokrat dan pejabat 

publik. Selain itu mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang perbedaan antara etika 

politik dan etika pemerintahan, etika pejabat publik, etika lembaga pemerintahan serta 

analisis terhadap praktik pemerintahan dari perspektif etika.  

 

KAJIAN KEKUASAAN, KONFLIK DAN DEMOKRASI 

Perkuliahan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang sumber-sumber 

kekuasaan, baik subjek kekuasaan maupun arena kekuasaan itu berkompetisi. Pada kuliah 

ini mahasiswa akan diantar untuk memahami makna kekuasaan secara utuh dan 

mendalam—penyebaran—tempat bekerjanya dan bagaimana kekuasan itu perebutkan 

oleh para petarung politik. Karena itu, konsepsi kekuasaan akan dimulai dari Niccolo 

Machiavelli hingga Michel Foucault. 

Disamping itu, mata kuliah ini mempelajari upaya pengelolaan konflik melalui berbagai 

pendekatan dan teori. Membedakan antara resolusi konflik, manajemen konflik dan 

transformasi konflik. Mempelajari pula tentang pengenalan karakteristik konflik, sejarah, 



aktor yang terlibat, pola konflik dan berbagai pilihan solusi yang bisa direkomendasikan. 

Semua itu tentu saja akan dibahas dalam kerangka demokrasi.  

 

PARTAI POLITIK, PEMILU DAN LEGISLASI 

Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa mempelajari dinamika kepartaian di Indonesia, 

mulai awal berdirinya Indonesia sehingga sistem kepartaian kontemporer. Mata kuliah ini 

merupakan perpaduan antara teori dan pendekatan yang diggunakan dalam studi partai 

politik, sistem pemilu dan sistem perwakilan dengan praktek politik yang ada. Di samping 

itu juga mempelajari sistem pemilihan umum serta penyelenggaraan pemilihan umum.  

Studi ini mempelajari tentang sistem kepartaian, cleavage, the electoral party, internal 

party politics, dan ideology. Serta prakteknya dan change and reform dalam partai politik 

dan pemilu dan penyelenggaraann pemilu secara khusus mempelajari penyelanggara 

pemilu Komisi Pemilihan Umum dan electoral process 

 

PERILAKU POLITIK 

Mata kuliah ini membahas tentang kegiatan-kegiatan yang tidak diminta sebagai bagian 

dari peran formal seseorang dalam organisasi tetapi yang mempengaruhi, atau mencoba 

mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian dalam organisasi. Disamping itu mata 

kuliah ini melihat tindakan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam kegiatan politik.  

Perilaku politik dilihat sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan 

keputusan politik. Disamping itu mata kuliah ini mempelajari disamping perilaku politik 

masih terdapat perilaku-perilaku lain seperti perilaku organisasi, perilaku budaya, 

perilaku konsumen/ekonomi perilaku keagamaan dan lain sebagainya. Perilaku-perilaku 

tersebut dilihat dalam konteks pengambilan keputusan politik.  

 

MANAJEMEN PEMERINTAHAN 

Mata kuliah ini memperdalam pemahaman mengenai konsep dasar organisasi dan 

manajemen pemerintahan sebagai organisasi pelayanan publik. Untuk mengekplorasi pola 

relasi antara organisasi negara sebagai organisasi pelayanan public dibandingkan dengan 

privat sector dan voluntary sector. Disamping untuk memperdalam pemahaman 

mengenai konsep reinventing government dan good governance. 

Beberapa tema yang akan dikupas dalam mata kuliah ini diantaranya manajemen 

perencanaan, pengorganisasian, sumberdaya aparatur, keuangan, logistik, kinerja, 



pengawasan, pelayanan umum, kolaborasi dan konflik, kepemimpinan serta perbandingan 

antara manajemen sektor pemerintah dengan sektor swasta  

 

PERBANDINGAN PEMERINTAHAN 

Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup, pengertian dan makna perbandingan 

pemerintahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pemerintahan suatu negara, 

hubungan sistem politik dan sistem pemerintahan. Serta kajian kasus tentang 

penyelenggaraan pemerintahan dan perbandingan sistem pemerintahan beberapa negara 

di dunia.  

 

EKONOMI POLITIK 

Mata kuliah ini dirancang guna membahas pendekatan-pendekatan dalam ekonomi politik 

seperti: (1) pendekatan liberal dalam ekonomi politik: dasar-dasar dari dunia liberalism, 

liberalism kontemporer dan dunia ekonomi politik. (2) pendekatan negara: dasar-dasar 

dunia neo-realisme, mendalami teori stabilitas hegemoni, kerjasama tanpa hegemoni serta 

beberapa perdebatan mengenai negara, sector privat dan kompetisi. (3) pendekatan 

marxisme: struktur historis dari ketidaksetaraan dan problem transformasi, dunia 

imperialism dan kapitalisme serta neo gramscisme  (4) Postmodernisme: kekuatan teori 

pembanguan, penerapan teori pembangunan 

 


