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BAB I
PENDAHULUAN
A. Sejarah Singkat Fakultas
Program Studi (S1) Sosiologi dan Program Studi (S1) Ilmu Administrasi
Negara adalah merupakan tonggak awal berdirinya Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman. Tepatnya pada tanggal 17 Mei
1984 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi Depdikbud No. 20/DIKTI/Kep/1984 tentang Pembukaan Program Studi
(S1) Sosiologi dan Program Studi (S1) Ilmu Administrasi Negara yang
berkedudukan di bawah Administrasi Fakultas Hukum Universitas Jenderal
Soedirman. Menjelang satu dasawarsa kemudian, melalui Surat Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0377/O/1993 tanggal 21
Oktober 1993 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Dalam perkembangannya saat ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jenderal Soedirman mempunyai 5 (lima) Jurusan dan 3 (dua)
Program Studi terdiri dari S1 dan S2, yaitu :
1. Jurusan Sosiologi
2. Jurusan Ilmu Administrasi Negara
3. Jurusan Ilmu Komunikasi
4. Jurusan Ilmu Politik
5. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
6. Program S2 Magister Administrasi Publik
7. Program S2 Magister Sosiologi
8. Program S2 Magister Komunikasi
Guna mendukung proses pembelajaran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jenderal Soedirman memiliki infrastruktur perkuliahan yang
memadai seperti ruang perkuliahan, perpustakaan dan laboratorium.
B. Visi, Misi, Tujuan Fakultas
Visi
Unggul dalam penguasaan ilmu sosial, ilmu politik dan peduli terhadap
pengembangan sumber daya berbasis kearifan lokal.
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Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan guna menghasilkan lulusan yang
bermoral dan unggul dalam kompetensi akademik, wawasan
kebhinekaan, kepemimpinan dan kewirausahaan serta peduli pada
pengembangan sumber daya berbasis kearifan lokal.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu terutama yang
relevan dengan pengembangan sumber daya berbasis kearifan lokal.
3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berbasis hasil
penelitian untuk pemberdayaan masyarakat.
4. Mengembangkan tata kelola yang mandiri dengan menerapkan budaya
mutu, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi.
5. Mengembangkan kerja sama dalam pengembangan dan penerapan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada tingkat lokal, nasional, dan
internasional.

Tujuan
1. Dihasilkannya lulusan yang bermoral dan unggul dalam kompetensi
akademik, wawasan kebhinekaan, kepemimpinan dan kewirausahaan
serta peduli pada pengembangan sumber daya berbasis kearifan lokal;
2. Menjadi acuan kajian pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan
sumber daya berbasis kearifan local;
3. Menjadi acuan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis pada
pemberdayaan masyarakat;
4. Terwujudnya tata kelola yang mandiri dengan menerapkan budaya mutu,
prinsip transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi;
5. Terwujudnya kerja sama dalam pengembangan dan penerapan Ipteks
pada tingkat lokal, nasional dan, internasional.
Sasaran
1. Meningkatnya relevansi program studi terhadap kebutuhan dan tuntutan
stakeholders serta perkembangan ilmu sosial, ilmu politik dan ilmu
budaya.
2. Meningkatnya kemandirian, kepemimpinan (leadership) dan adaptabilitas
lulusan dengan lingkungan.
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3. Meningkatnya efisiensi, efektivitas dan produktivitas proses pembelajaran
dan pengelolaan pendidikan.
4. Meningkatnya atmosfir / suasana akademik.
5. Meningkatnya sistem informasi menajemen internal yang berkualitas.
6. Meningkatnya sistem pemantauan dan evaluasi pendidikan yang
akuntabel untuk penjaminan mutu.
7. Meningkatnya kualitas staf akademik dan staf penunjang.
8. Meningkatnya kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen
internal.
9. Meningkatnya kualitas manajemen fakultas yang profesional.
10. Bertambahnya jenis / jumlah program studi yang relevan dengan
pengembangan ilmu sosial, ilmu politik dan ilmu budaya.
11. Meningkatnya fungsi dan peran badan normatif fakultas.
12. Terwujudnya Revenue Generating Unit dan Revenue Generating
activities.
13. Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
pendanaan
penyelenggaraan pendidikan di fakultas.
14. Meningkatnya relevansi luaran dan layanan fakultas.
15. Meningkatnya kesehatan organisasi fakultas.
16. Bertambahnya desiminasi hasil riset pada tingkat nasional dan
internasional.
17. Bertambahnya perolehan dana penelitian, pengembangan dan
pengabdian kompetitif.
C. Susunan Organisasi Fakultas
Susunan Organisasi Fakultas terdiri dari :
1. Unsur pimpinan yaitu Dekan dan Wakil Dekan .
Fakultas ISIP Unsoed dipimpin oleh Dekan dan 3 (tiga) orang Wakil
Dekan yang terdiri atas Wakil Dekan Bidang I (Bidang Akademik), Wakil
Dekan Dekan Bidang II (Bidang Administrasi dan Keuangan) dan Wakil
Dekan Bidang III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni), Wakil Dekan
bertanggungjawab kepada Dekan.
2. Unsur Fakultas yaitu Senat Fakultas
Senat Fakultas merupakan Badan Normatif dan perwakilan tertinggi
Fakultas yang memiliki wewenang untuk memutuskan kebijakan dan
peraturan pokok fakultas.
3
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3.

Unsur Pelaksanaan Akademik
Unsur Pelaksanaan akademik terdiri atas dari Jurusan, Program Non
Reguler/Pararel, Laboratorium, Pusat Pelayanan Informasi Ilmiah dan
Dosen Jurusan dan Program Studi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Unsoed adalah:
a. Untuk Program S1 Reguler terdiri dari Jurusan Sosiologi, Jurusan
Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Komunikasi, Jurusan Ilmu
Politik dan Program Studi Hubungan Internasional.
b. Untuk Program S1 Non Reguler dari Jurusan Ilmu Administrasi
Negara.
c. Untuk Program S2 Magister Administrasi Publik
d. Laboratorium yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri
dari Laboratorium Komputer dan Laboratorium Jurusan
4. Unsur Pelaksana Administrasi
Unsur pelaksana administrasi mempunyai tugas melaksanakan
Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Keuangaan dan
pegawaian, Umum dan Barang Milik Negara (BMN) daan Perencanaan
Sistem Informasi.
5. Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dengan
membawahi 4 (empat) Sub bagian yang masing-masing sub bagian
dipimpin oleh seorang kepala Sub bagian yaitu:
a. Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
c. Sub Bagian Umum dan Barang Milik Negara(BMN)
d. Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi
Adapun rincian tugas masing-masing Sub Bagian sebagai berikut :
1. Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan adalah :
Bidang Akademik
a. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian dan
mempersiapkan penyusunan rencana dan program kerja Bagian;
b. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di
bagian akademik;
c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dibidang
pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
4
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d. Melakukan penyusunan jadwal perkuliahan, praktikum dan
pelaksanaan ujian;
e. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan sarana akademik;
f. Melakukan administrasi perkuliahan, praktikum dan pelaksanaan
ujian;
g. Menghimpun dan mengklasifikasi data pencapaian target kurikulum;
h. Melakukan urusan kegiatan pertemuan ilmiah di lingkungan fakultas;
i. Melakukan administrasi penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat di lingkungan fakultas;
j. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat di bidang pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
k. Menyusun laporan Subbagian dan mempersiapkan penyusunan
laporan Bagian.
Bidang Kemahasiswaan
a. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian;
b. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di
bidang kemahasiswaan;
c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dibidang
kemahasiswaan dan alumni;
d. Melakukan urusan pemberian ijin/rekomendasi kegiatan
kemahasiswaan;
e. Mempersiapkan usul pemilihan mahasiswa berprestasi;
f. Mempersiapkan kegiatan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
g. Melakukan kegiatan administrasi kemahasiswaan;
h. Melakukan urusan beasiswa, pembinaan karier dan layanan
kesejahteraan mahasiswa;
i. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembinaan
kemahasiswaan;
j. Melakukan penyajian informasi di bidang kemahasiswaan;
k. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat di bidang
kemahasiswaan;
l. Menyusun laporan Subbagian
2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian:
a. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian;
5
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b. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan dibidang
keuangan dan kepegawaian;
c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data di bidang
keuangan dan kepegawaian
d. Melakukan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan
dan pertanggungjawaban;
e. Melakukan pembayaran gaji, tunjangan ikatan dinas, lembur, vakasi,
perjalanan dinas, pekerjaan borongan dan pembelian;
f. Mempersiapkan usulan formasi pegawai;
g. Mempersiapkan usul mutasi, pengembangan dan kesejahteraan
pegawai;
h. Mempersiapkan usul pengangkatan dosen luar biasa;
i. Melakukan urusan pemberian cuti pegawai;
j. Melakukan penyusunan DP3, DUK, Karpeg, Karis, Karsu, Askes,
Taspen, KP4 dan LP2P;
k. Melakukan urusan penyelesaian kasus kepegawaian;
l. Mempersiapkan usul pemberian penghargaan pegawai;
m. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat di bidang keuangan
dan kepegawaian;
n. Menyusun laporan Subbagian.
3. Sub Bagian Umum dan Barang Milik Negara (BMN) adalah:
a. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian;
b. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di
bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data ketatausahaan,
kerumahtanggaan dan perlengkapan;
d. Melakukan urusan persuratan dan kearsipan dilingkungan fakultas;
e. Melakukan pemeliharaan, kebersihan, keindahan dan keamanan
lingkungan;
f. Melakukan urusan penerimaan tamu pimpinan;
g. Mempersiapkan sarana pelaksanaan rapat dinas, upacara resmi dan
pertemuan ilmiah dilingkungan fakultas;
h. Melakukan urusan pengelolaan barang milik negara;
i. Melakukan penyusunan instrumen pemantauan kegiatan
ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
6
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j.

Melakukan penyimpanan dokumen dan surat
ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
k. Melakukan urusan hukum dan ketatalaksanaan;
l. Menyusun laporan Subbagian.

di

bidang

4. Sub Bagian Perencanaan Sistem Informasi adalah:
a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran subbagian
serta mempersiapkan penyusunan rencana program, kegiatan dan
anggaran bagian untuk operasional tingkat Fakultas.
b. Melakukan
administrasi
sistem
informasi
dibidang
anggaran/keuangan (SIMAPAN) tingkat Fakultas
c. Melakukan administrasi penyusunan rencana program dan kegiatan
tahunan Fakultas (RKAKL)
d. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program dan
kegiatan (LPPPK) tingkat Fakultas.
e. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data serta menyusun
rencana program dan kegiatan dibidang akademik dan
kemahasiswaan, kepegawaian dan keuangan, ketatausahaan dan
perlengkapan.
f. Melakukan administrasi monitoring dan evaluasi (MONEV) dibidang
akademik dan kemahasiswaan, kepegawaian dan keuangan, serta
umum dan perlengkapan.
g. Melakukan administrasi sistem informasi dibidang barang
perlengkapan(SIMAK BMN) tingkat Fakultas.
h. Melakukan
administrasi
sistem
informasi
di
bidang
kepegawaian(SIAK) tingkat Fakultas.
i. Melakukan administrasi monitoring penelusuran data alumni (Tracer
studi) tingkat Fakultas.
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JABATAN STRUKTURAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NO

NAMA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Dr. Ali Rokhman, M.Si.
Dr. Joko Santoso, M.Si.
Dr. Muslih Faozanudin, M.Sc
Ahmad Sabiq, S.IP.,MA.
Dra. Tri Rini Widyastuti, M.Si
Dr. Sukarso, M.Si.
Dr. Agoeng Noegroho, M.Si.
Dr. Sofa Marwah, M.Si.
Muhammad Yamin, S.IP., M.Si
Dr. Slamet Rosyadi, M.Si
Dr. Ign. Suksmadi Sutoyo,M.Si
Dra. Sotyania W, M.Kes.
Drs. Darmanto Sahat S,M.Kes
P.Imam Prawotojati, S.IP., M.Si
Oktafiani Catur Pratiwi, S.IP., M.Si.
Sri Sukapti,SH
H. Sugito, SE.
Muldiatmi,S.IP
Murdiono,SH
Yani Astutie, S.Sos.

JABATAN
Dekan
Wakil Dekan Bidang I (Akademik)
Wakil Dekan Bidang II (Umum dan Keuangan)
Wakil Dekan Bidang III (Kemahasiswaan dan Alumni)
Ketua Jurusan Sosiologi
Ketua Jurusan Ilmu Adm.Negara
Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi
Ketua Jurusan Ilmu Politik
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Ketua PS S2 Magister Administrasi Publik
Ketua PS S2 Magister Sosiologi
Ketua PS S2 Magister Komunikasi
Sekretaris Jurusan Sosiologi
Sekretaris Jurusan Ilmu Adm.Negara
Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi
Sekretaris Jurusan Ilmu Politik
Kepala Bagian Tata Usaha
Kepala Sub Bagian Akad dan Kmhs
Kepala Sub Bagian Kepeg & Keu
Kepala Sub Bag.Umum & Barang Milik Negara (BMN)
Kepala Sub Bag.Perencanaan & Sistem Informasi

Periode Kepemimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Sejak tahun 1994 sampai sekarang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Unsoed telah mengalami pergantian kepemimpinan (Dekan) fakultas
sebanyak 6 kali selama 6 periode. Adapun nama Dekan Fakultas dan
periodenya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
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NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NAMA
Th. Sri Maryani, SH
Prof. Drs. Soemardi
Drs. Suhari M. Yahya
Drs. Suhari M. Yahya
Drs. Bambang Kuncoro, M.Si.
Drs. Muslihudin, M.Si.
Dr. Ali Rokhman, M.Si.

PERIODE JABATAN
1984 - 1987
1994 - 1997
1998 - 2001
2001 - 2005
2005 - 2009
2009 - 2013
2013 - 2017

D. Anggota Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsoed
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

NAMA
Prof.Dr. Paulus Israwan Setyoko, MS.
Khairu Roojiqien Sobandi, S.IP., M.Si
Dr. Ali Rokhman, M.Si
Dr. Joko Santoso, M.Si.
Dr. Muslih Faozanudin, M.Sc
Ahmad Sabiq, S.IP.,MA.M.Si.
Prof. Dr. Imam Santoso, M.Si.
Dra. Tri Rini Widyastuti, M.Si
Dr. Sukarso, M.Si
Dr. AgoengNoegroho, M.Si.
Dr. Sofa Marwah, S.IP., M.Si.
Dr. Rawuh Edy Priyono, M.Si.
Dra. Fatmah Siti Djawahir, M.Si.
Drs. Simin, M.Si.
Drs. Moh.Imron,M.Si
Dra. Dwi Pangastuti Marhaeni, M.Si
Drs. Christophorus Herutomo, M.Si
Oktafiiani Catur Pratiwi, S.IP., M.A
Sri Wijayanti, S.IP.,M.Si
Renny Miryanti,S.IP.,M.Si

KEDUDUKAN
Ketua merangkap anggota
Sekretaris merangkap anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

E. Pengelola Laboratorium Komputer dan Laboratorium Jurusan di
lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal
Soedirman
(SK Dekan FISIP Unsoed Nmor Kept.037/UN23.6/PP.08.00/2015 tanggal 27
Februari 2015)
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No
1

Nama
Hariayadi, M.A., Ph.D

2

Prof.Dr.Paulus Israwan S., M.S

3
4

Dian Bestari Santi Rahayu.,
S.IP., M.I.Kom
Triiana Ahdiati., M.Si

5

Elpeni Fitrah,S.Sos.,MA.

6

Mahmud Setiahadi, M.Si

Jabatan
Ketua Laboratorium

Keterangan
Jurusan
Sosiologi
Ketua Laboratorium Jurusan Ilmu
Manajemen
dan Administrasi
Kebijakan
Negara
Pembangunan
Ketua Laboratorium
Jurusan Ilmu
Komunikasi
Ketua Laboratorium
Jurusan Ilmu
Politik
Ketua Laboratorium
Prodi
Hubungan
Internasional
Ketua Laboratirum Laboratorium
Komputer
Komputer
FISIP

F. Pengelola Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jenderal Soedirman
SK Dekan FISIP Unsoed No.Kept.1135/H23.4.FISIP/KP.02.03/2010
1. Pelindung
: Dr. Ali Rokhman, M.Si (Dekan)
2. Penasehat
: Dr. Joko Santoso, M.Si. (Wakil Dekan Bidang I)
Dr. Muslih Faozanudin, M.Sc (Wakil Dekan Bidang II)
: Ahmad Sabiq, S.IP.,MA. (Wakil Dekan Bidang III)
3. Koordinator : Nanik Hajarwati
5. Anggota
: 1. Drs. Saino
: 2. Sodikun
: 3. Saefudin
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BAB II

PROSES BELAJAR MENGAJAR
A. Ketentuan Umum
1. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari
pada pendidikan menengah.
2. Pendidikan tinggi yang mempelajari ilmu pengetahuan sosial yang
merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial.
3. Program Pendidikan Sarjana adalah pendidikan akademik pada jenjang
sarjana (Strata Satu ).
4. Program Pendidikan Pasca Sarjana adalah pendidikan akademik pada
jenjang sarjana (Strata Dua ).
5. Program Studi adalah satuan rencana belajar sebagai pedoman
penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar
suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai
pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan sesuai dengan sasaran
kurikulum.
6. Kurikulum pendidikan
tinggi adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara
penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi.
7. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama, bersifat dasar
untuk mencapai kompetensi lulusan, merupakan acuan baku minimal
mutu penyelenggaraan program studi. Kompetensi utama ini
merupakan penciri suatu lulusan program studi tertentu, dan ini bisa
disepakati dengan mengambil beban dari keseluruhan beban studi
sebesar 40% – 80%.
8. Kurikulum institusional didalamnya terumuskan kompetensi pendukung
dan kompetensi lainnya, yang bersifat khusus dan gayut dengan
kompetensi utama suatu program studi dan ditetapkan oleh institusi
penyelenggara program studi. Kompetensi pendukung dapat berrgerak
antara 20% - 40% dari keseluruhan beban studi. Sementara itu
kompetensi lainnya equivalen dengan beban studi sebesar 0%-30% dari
keseluruhan.
9. Kompetensi terbagi dalam tiga katagori yaitu kompetensi utama;
kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya, yang kesemuanya
akhirnya menjadi rumusan kompetensi lulusan.
11
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10. Kompetensi utama merupakan kompetensi penciri lulusan sebuah
program studi, Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang
ditambahkan oleh program studi sendiri untuk memperkuat kompetensi
utamanya dan memberi ciri keunggulan program studi tersebut.
Kompetensi lainnya adalah kompetensi lulusan yang ditetapkan
oleh perguruan tinggi/program studi sebagai ciri lulusannya dan untuk
memberi bekal lulusan agar mempunyai keluasan dalam memilih
bidang kehidupan serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya.
11. Tugas akhir adalah skripsi yang meliputi ujian seminar proposal dan ujian
skripsi.
12. Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraaan pendidikan dengan
menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban
studi mahasiswa, beban kerja staf pengajar dan beban penyelenggaraan
program lembaga pendidikan.
13. Semester adalah satuan kurun waktu untuk program pendidikan dalam
suatu jenjang setara dengan 16-19 minggu kerja.
14. Satuan kredit semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk
menyatakan besarnya beban studi mahasiswa.
B. Beban Akademik dan Masa Studi
1. Beban studi program sarjana untuk penyelesaian masing-masing
program studi adalah minimal 144 sks dan Maksimal 160 sks.
2. Beban studi tersebut ditempuh paling lama adalah 14 semester.
3. Banyaknya beban studi yang dapat diambil per semester :
Untuk semester pertama adalah maksimal paket sebanyak 24 sks,
sedangkan pada semester selanjutnya ditentukan berdasarkan indeks
prestasi pada semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut :
Indeks Prestasi (IP)
≥ 3,00
2.50 – 2.99
2.00 – 2.49
1.50 – 1.99
≤1,50
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Beban studi yang boleh diambil
Masimal 24 sks
Masimal 22 sks
Masimal 20 sks
Masimal 18 sks
Masimal 16 sks
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4. Droup out diberlakukan terhadap mahasiswa :
a. Dalam waktu dua tahun (4 semester) tidak dapat mencapai 40 sks
dengan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) minimal 2,00
b. Dalam waktu empat tahun (8 semester) tidak dapat mencapai 80 sks
dengan IPK minimal 2,00
c. Dalam waktu tujuh tahun (14 semester) tidak dapat menyelesaikan
studi
d. Tidak membayar SPP selama 2 (dua) semester berturut-turut
C. Perkuliahan
Perkuliahan sebagai bagian pokok dalam proses belajar mengajar dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Setiap mata ajaran selalu disampaikan dengan perkuliahan secara
langsung di dalam suatu ruangan dengan segala fasilitasnya.
2. Lamanya perkuliahan tatap muka suatu mata ajaran ditentukan oleh
besarnya sks dari mata kuliah yang bersangkutan, lama waktu tatap
muka untuk 1 sks adalah 50 menit.
3. Sistem perkuliahan untuk setiap mata ajaran dilakukan oleh tim yang
terdiri antara 2-3 staf pengajar.
4. Staf pengajar memberikan kuliah dalam kurun satu semester per-mata
kuliah minimal 14 kali perkuliahan.
5. Mahasiswa yang mengambil suatu mata kuliah dalam kurun satu
semester per-mata kuliah minimal harus hadir 75 % dari tatap muka
Jumlah perkuliahan.
6. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kurang dari 75 % dari tatap
muka, tidak berhak untuk mengikuti ujian dan tidak mendapatkan nilai
dari mata kuliah yang bersangkutan.
D. Evaluasi Keberhasilan
1. Setiap mata ajaran yang telah berjalan harus dilakukan evaluasi dari
keberhasilannya dengan ujian dan tugas-tugas terstruktur.
2. Ujian sebagai cara untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam
menyerap dan menguasai materi perkuliahan yang telah berjalan,
diadakan pada pertengahan semester (Ujian Tengah Semester), tugas
terstruktur dan pada akhir semester (Ujian Akhir Semester).
13
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3. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)
dilaksanakan secara terstruktur (terjadwal).
4. Bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian karena sesuatu hal,
diberi kesempatan untuk mengikuti ujian susulan dengan alasan yang
dapat diterima.
5. Pelaksanaan ujian dikoordinir oleh Bagian Akademik Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Unsoed
6. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah
ditetapkan, tetap berhak mendapat penilaian sebagaimana tersebut pada
ayat 8 pasal ini.
7. Mahasiswa yang mengulang suatu mata kuliah, nilai yang dipakai adalah
nilai terakhir.
8. Hasil evaluasi adalah berupa nilai yang berbentuk huruf dengan kriteria
sebagai berikut :
Nilai
A
B
C
D
E
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Kualifikasi
Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang
Jelek
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BAB III
PENYELESAIAN STUDI AKHIR
1. Ketentuan Umum
1.1 Studi akhir pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Jenderal Soedirman adalah Penyusunan Skripsi;
1.2 Skripsi adalah Karya Tulis Ilmiah yang disusun oleh Mahasiswa
berdasarkan hasil penelitian di bawah bimbingan dua dosen dan satu
dosen penguji;
1.3 Pembantu Dekan I adalah unsur pimpinan yang secara internal dapat
bertindak di bidang akademis pada Fakultas atas nama Dekan;
1.4 Program Strata Satu adalah Program Sarjana (S1) Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal
Soedirman;
1.5 Penelitian adalah kegiatan Mahasiswa Program Strata Satu (S1) yang
berbentuk penerapan ilmu yang ada kaitannya dengan bidang Sosiologi
dan Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik dan
Hubungan Internasional.
2. Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Skripsi
2.1 Kegiatan Skripsi meliputi Pengajuan Outline Proposal, Penerimaan
Outline oleh Komisi Tugas Akhir, Penyusunan Proposal Skripsi, Proses
Pembimbingan, Seminar Proposal, Pengambilan Data, Penyusunan Draft
Skripsi, Proses Pembimbingan serta Ujian Akhir Skripsi;
2.2 Mahasiswa diizinkan menyusun skripsi apabila telah menempuh minimal
120 SKS, nilai D maksimal 10 SKS dengan IPK minimal 2,00 yang
disahkan oleh Pembantu Dekan I;
2.3 Outline Proposal diajukan kepada Komisi Tugas Akhir Jurusan ;
2.4 Mahasiswa diharuskan melakukan Kegiatan Penelitian dan diwajibkan
melakukan Konsultasi secara teratur/periodik dengan Pembimbing
Skripsi;
2.5 Skripsi harus sudah diprogramkan dalam KRS pada saat mengajukan
Outline Proposal Skripsi;
2.6 Mahasiswa diijinkan mengikuti ujian seminar setelah proposal disetujui
Pembimbing Skripsi dan Pembimbing Skripsi memberikan rekomendasi
untuk mendaftarkan ujian ke Komisi Tugas Akhir;
15
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2.7 Mahasiswa diijinkan mengikuti ujian skripsi setelah draft skripsi disetujui
oleh pembimbing dan pembimbing memberikan rekomendasi untuk
mendaftar ujian skripsi ke Komisi Tugas Akhir.
3. Pelaksanaan Seminar Proposal
3.1 Seminar Proposal merupakan forum diskusi/tanyajawab dan
penyampaian saran/masukan antara Pemrasaran/Penyaji, Tim
Penguji/Penilai dan Mahasiswa Peserta Seminar yang dipandu oleh
Moderator dan bertujuan memperbaiki proposal skripsi;
3.2 Pemrasaran adalah Mahasiswa Penyusun Skripsi dari Proposal yang
telah memenuhi syarat-syarat :
1. Mendaftarkan diri ke Bagian Akademik dengan membawa/
menunjukkan rekomendasi dari Komisi Tugas Akhir tentang tanggal
dan waktu seminar;
2. Menyerahkan Proposal Skripsi yang telah disetujui oleh Pembimbing
kepada tim penguji;
3. Telah mengikuti seminar proposal minimal 10 kali.
3.3 Tim Penguji/Penilai terdiri dari dua dosen Pembimbing serta satu dosen
dari Jurusan/Porgram studi dan atau dari jurusan/program studi lain yang
memiliki keahlian yang relevan dengan tema skripsi;
3.4 Moderator adalah salah satu Dosen Pembimbing skripsi yang bertugas
mengatur jalannya Seminar Proposal;
3.5 Seminar Proposal Skripsi sekurang-kurangnya dihadiri
oleh 10
mahasiswa;
3.6 Unsur-unsur yang dinilai oleh Tim Penguji Seminar Proposal meliputi:
1. Sikap, kemampuan cara menyampaikan pendapat dan penguasaan
materi
2. Bobot nilai dari nilai seminar proposal adalah 30 % dari total nilai
skripsi;
3.7 Seminar Proposal dilaksanakan dengan ketentuan waktu dan tempat
sebagai berikut:
1. Waktu dan tempat pelaksanaan seminar adalah di kampus FISIP
UNSOED,yang ditentukan oleh Komisi Tugas Akhir;
2. Seminar dilaksanakan dalam waktu enampuluh menit yang terbagi
atas limabelas menit oleh presentasi proposal dan empat puluh lima
menit untuk diskusi dan pemberian saran/masukan.
16
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3.8 Mahasiswa Penyaji dinyatakan layak untuk melanjutkan penelitian
apabila memperoleh nilai rata-rata C;
3.9 Mahasiswa Penyaji yang dinyatakan tidak lulus seminar proposal
diharuskan mengulang kembali setelah mendapat persetujuan dari Tim
Penguji;
3.10 Pelaksanaan Seminar Proposal dilaksanakan pada setiap hari kerja;
3.11 Tim Penguji seminar proposal harus hadir semua;
3.12 Ketentuan pakaian ujian seminar ;
1. Mahasiswa : celana hitam, hem putih lengan panjang dan memakai
dasi panjang hitam.
2. Mahasiswi : rok warna hitam, hem putih lengan panjang dan dasi
panjang hitam.
3. Bagi mahasiswa yang berbusana muslim menyesuaikan;
4. Pelaksanaan Ujian Skripsi
4.1 Ujian Skripsi adalah suatu forum ujian bagi seorang mahasiswa diuji atas
kemampuan materi skripsi yang telah disusunnya, oleh Tim Penguji yang
telah ditunjuk Dekan melalui Komisi Tugas Akhir;
4.2 Tim Penguji Skripsi terdiri dari tiga orang yaitu dua Pembimbing dan satu
Penguji dari Jurusan yang sama dan atau dari Jurusan/Program Studi
lain yang memiliki bidang keahlian yang relevan dengan topik skripsi;
4.3 Tim Penguji Skripsi harus hadir semua;
4.4 Mahasiswa dapat mengajukan permohonan ujian skripsi apabila telah
memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
1. Telah menempuh dan lulus seminar proposal;
2. Skripsi telah mendapatkan persetujuan dari Pembimbing;
3. Mendaftarkan diri ke Bagian Akademik dengan cara mengisi blanko
pendaftaran Ujian Skripsi yang dilampiri:
a. Keterangan telah menempuh seminar proposal,
b. Menyerahkan Transkrip Nilai Sementara yang menunjukkan bebas
teori;
c. Rekomendasi dari Pembantu Dekan I;
d. Menyerahkan Draft Skripsi Sejumlah tiga eksemplar kepada Tim
Penguji.
e. Menyerahkan sertifikat yang menunjukkan skor TOEFL minimal
400 point
Unsur-unsur yang dinilai oleh Tim Penguji Skripsi :
17
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a. Sikap, kualitas skripsi,cara menyampaikan jawaban dan penguasaan
materi;
b. Bobot nilai skripsi 70 % dari total nilai skripsi;
4.6 Ujian skripsi dilaksanakan dengan waktu maksimal 120 menit.
4.7 Mahasiswa dinyatakan lulus ujian skripsi apabila memperoleh nilai rataan
minimal C;
4.8 Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi diharuskan
mengulang kembali setelah mendapat persetujuan dari Tim Penguji;
4.9 Pelaksanaan ujian skripsi dilaksanakan pada setiap hari kerja;
4.10 Ketentuan pakaian ujian skripsi;
1. Mahasiswa : celana hitam, hem putih lengan panjang dan memakai
dasi panjang hitam.
2. Mahasiswi : rok warna hitam, hem putih lengan panjang dan dasi
panjang hitam.
3. Bagi mahasiswa yang berbusana muslim menyesuaikan;
5. Penilaian
Untuk menilai mahasiswa yang telah melaksanakan Seminar Proposal dan
Ujian Skripsi dinilai berdasarkan nilai evaluasi yang ditentukan oleh nilai
angka sebagai berikut :
≥ 80 = A
66,00 – 79,99 = B
56,00 – 65,99 = C
46,00-55,99 = D
<46 = E
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6. Predikat Kelulusan
Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata
Satu (S1) diberi predikat :
1. Lulus Memuaskan
Indek Prestasi Komunilatif (IPK) 2,00 sampai dengan 2,75 nilai D
maksimal 20 SKS;
2. Lulus Sangat Memuaskan
Indek Prestasi Komulatif (IPK) 2,76 sampai dengan 3,50 dan nilai D
maksimal 1 (satu)
3. Lulus Dengan Pujian (Cumlaude)
Indek Prestasi Komulatif (IPK) 3,51 atau lebih, nilai C maksimal 1 (satu)
dan masa studi tidak lebih dari 5 (lima) tahun termasuk cuti akademik.
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BAB IV
JURUSAN/PROGRAM STUDI
A. JURUSAN SOSIOLOGI
1. Visi dan Misi Jurusan Sosiologi
Visi
Unggul dalam ilmu pengetahuan sosiologi yang berbasis
kearifan lokal.
Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan sosiologi yang berkualitas.
2. Menyediakan lulusan sosiologi yang kompeten, profesional, dan
memiliki jiwa social entrepreneurship.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas riset yang berbasis kearifan lokal.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengabdian kepada
masyarakat.
5. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga lain di tingkat lokal, nasional,
dan internasional.
2. Praktikum dan Tutorial
1.
Ketentuan Umum
a. Kuliah Praktikum pada Program Studi Sosiologi FISIP Unsoed
meliputi praktikum Kuliah Kerja Lapangan, Statistik Sosial Terapan,
Metode Penelitian Kuantitatif I dan II, dan Metode Penelitian
Kualitatif I dan II.
b. Kuliah Kerja Lapangan (KKL) merupakan kuliah praktik yang
dilakukan dengan mengunjungi suatu daerah tertentu untuk
mengetahui permasalahan sosial, praktik sosial, dan kearifan lokal
yang ada dalam masyarakat.
c. Praktikum Metode Penelitian Kuantitatif I adalah kuliah berupa
praktik penelitian dalam metode penelitian kuantitatif.
20
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d. Praktikum Statistik Sosial Terapan kuliah berupa praktik penerapan
uji statistik dalam metode penelitian kuantitatif.
e. Praktikum Metode Penelitian Kualitatif I adalah kuliah berupa praktik
penelitian dalam metode penelitian kualitatif.
f. Praktikum Metode Penelitian Kuantitatif II adalah kuliah berupa
praktik penelitian dalam metode penelitian kuantitatif tahap lanjut.
g. Praktikum Metode Penelitian Kualitatif II adalah kuliah berupa praktik
penelitian dalam metode penelitian kualitatif tahap lanjut.
2. Pelaksanaan Praktikum
a. Praktikum mata kuliah dilaksanakan pada saat mata kuliah tersebut
ditawarkan.
b. Peserta praktikum adalah mahasiswa yang terdaftar secara resmi
pada mata kuliah tersebut.
c. Praktikum Statistik Sosial Terapan dilaksanakan di Laboratorium
Komputer FISIP Unsoed, praktikum mata kuliah lain dilaksanakan di
tempat sesuai rancangan praktikum.
d. Praktikum dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah dibantu oleh
dosen lain, petugas Laboratorium Komputer FISIP Unsoed, dan
mahasiswa yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan Sosiologi.
e. Dosen pengampu wajib membuat buku panduan praktikum.
3. Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan
a. Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dilaksanakan oleh mahasiswa Program
Studi Sosiologi semester VI.
b. Bobot nilai KKL adalah satu SKS dan harus diprogramkan pada
kartu rencana studi (KRS) pada semester dan tahun akademik KKL
diselenggarakan.
c. Pelaksanaan kegiatan KKL mahasiswa dibimbing oleh staf pengajar
Program Studi yang ditentukan oleh Ketua Jurusan Sosiologi.
d. Mahasiswa peserta KKL diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian
kegiatan KKL dan membuat laporan KKL yang dinilai oleh dosen
pengampu.
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e.

Mahasiswa yang tidak lulus KKL wajib mengikuti KKL pada
semester genap tahun berikutnya.

4. Petunjuk Pelaksanaan Tutorial
a. Tutorial diterapkan pada mata kuliah Teori Sosiologi Klasik dan
b.
c.
d.
e.
f.

mata kuliah Teori Sosiologi Modern.
Peserta tutorial adalah mahasiswa yang secara resmi terdaftar
pada mata kuliah tersebut.
Tutorial dilaksanakan di dalam kelompok kecil terdiri dari 10-12
mahasiswa yang dipandu oleh tutor bertempat di Laboratorium
Sosiologi.
Tutor adalah para dosen pengampu dibantu para mahasiswa senior
yang telah lulus seleksi dan telah mendapatkan pelatihan sebagai
tutor dari dosen pengampu.
Tutorial dilaksanakan mulai satu minggu setelah kuliah pertama dan
berakhir satu minggu setelah kuliah terakhir.
Dosen pengampu wajib menyusun buku panduan tutorial.

5. Pembiayaan
a. Pembiayaan praktikum Statistik Sosial Terapan, Metode Penelitian

b.
c.
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Kuantitatif I dan II, dan Metode Penelitian Kualitatif I dan II
dibebankan pada anggaran DIPA FISIP Unsoed (disesuaikan
ketentuan yang berlaku).
Pembiayaan Kuliah Kerja Lapangan dibebankan pada anggaran
DIPA FISIP Unsoed (disesuaikan ketentuan yang berlaku).
Pembiayaan tutorial mata kuliah Teori Sosiologi Klasik dan mata
kuliah Teori Sosiologi Modern dibebankan pada anggaran DIPA
FISIP Unsoed (disesuaikan ketentuan yang berlaku).
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3. Kurikulum
1.

Profil Lulusan
a. Social entrepreneur: individu yang mampu memberdayakan
masyarakat sehingga dapat mandiri, yakni masyarakat yang
mampu menciptakan dan mengaplikasikan gagasannya sendiri
demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
b. Peneliti: individu yang mampu mengidentifikasi, mengkaji, dan
menemukan solusi masalah sosial.

2. Capaian Pembelajaran Lulusan
Deskripsi Umum Capaian Pembelajaran
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang
2. Mahaesa.
3. Memiliki moral, etika dan kepribadian
4. yang baik di dalam menyelesaikan
5. tugasnya.
6. Berperan sebagai warga negara yang
7. bangga dan cinta Tanah Air serta
8. mendukung perdamaian dunia.
9. Mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
10. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan,
dan agama, serta pendapat temuan orisinal orang lain.Menjunjung
tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk
mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas
3.
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Capaian Pembelajaran Utama
1. Sosiolog yang mampu merencanakan dan melakukan penelitian
dengan menggunakan metode kuantitatif dan atau kualitatif,
menganalisis data hasil penelitian, dan menghasilkan tulisan ilmiah,
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2.

3.
4.
5.
6.
4.
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populer, dan investigatif secara kritis dalam berbagai kondisi sosial
yang dihadapi
Menguasai teori-teori sosiologi, dan konsep-konsep dalam
perubahan sosial, pemberdayaan masyarakat, perencanaan sosial,
sistem sosial budaya Indonesia.
Menguasai metodologi penelitian, untuk dapat mengidentifikasi,
merumuskan, dan menyelesaikan masalah sosial secara prosedural.
Kemampuan menganalisis masalah-masalah sosial
Mampu mengelola informasi dan data dengan menerapkan etika
akademik (jujur, objektif, bertanggung jawab)
Mampu melakukan kerja secara mandiri maupun berkelompok

Capaian Pembelajaran Khusus
1. Mampu merancang penelitian sosiologis berbasis kearifan lokal.
2. Mampu memberdayakan masyarakat perdesaan berbasis kearifan
lokal.
3. Menguasai prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat
4. Menguasai teori dan metodologi sosiologi berbasis pengetahuan
masyarakat lokal yang diteliti.
5. Mampu memanfaatkan social capital, baik dalam praktik
pemberdayaan maupun kegiatan penelitian.
6. Menjunjung etika akademik dan memiliki kinerja yang bertangung
jawab dan pantang menyerah.
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4. Daftar Mata Kuliah dan Sebarannya
Semester I
No

Kode

1.

UNO151101

2.

Mata Kuliah

W/P

SKS

Pendidikan Pancasila

W

2

Pendidikan Agama:

W

2

UNO151102

Pendidikan Agama Islam

UNO151103

Pendidikan Agama Katolik

UNO151104

Pendidikan Agama Kristen

UNO151105

Pendidikan Agama Budha

UNO151106

Pendidikan Agama Hindu

UNO151109

Pendidikan Agama Konghucu

3.

UNO151108

Jati Diri Unsoed

W

2

4.

UNO151110

Bahasa Indonesia

W

2

5.

SPO151101

Pengantar Sosiologi

W

3

6.

SPO151102

Pengantar Ilmu Politik

W

3

7.

SPS151101

Pengantar Antropologi

W

3

8.

SPS151102

Penulisan Karya Ilmiah 1

W

2

PR/SPR
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Semester II
No

Kode

1.

UNO151207

2.

Mata Kuliah

W/P

SKS

Pendidikan Kewarganegaraan

W

2

SPO151203

Bahasa Inggris

W

2

3.

SPS151201

Dasar-Dasar Logika

W

3

4.

SPS152202

Metodologi Penelitian Sosial

W

3

SPO151101

5.

SPS152203

Teori Sosiologi Klasik

W

3

SPO151101

6.

SPS152204

Etnisitas dan Multikulturalisme

W

3

SPS151101

7.

SPS151205

Psikologi Sosial

W

3
19
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PR/SPR

Semester III
No

Kode

Mata Kuliah

W/P

SKS

PR/SPR

1.

SPS152301

Filsafat Ilmu Sosial

W

3

SPS151201

2.

SPS152302

Pengantar Statistik Sosial

W

3

SPS152202

3.

SPS152303

Teori Sosiologi Modern

W

3

SPS152203

4.

SPS152304

Sosiologi Perdesaan

W

3

SPO151101

5.

SPS152305

Sosiologi Keluarga

P

3

SPO151101

6.

SPS152306

Struktur dan Lembaga Sosial

P

3

SPO151101

7.

SPS151307

Sistem Ekonomi Indonesia

P

2

8.

SPS151308

Sistem Hukum Indonesia

P

2

9.

SPS152309

Sistem Politik Indonesia

P

3

SPO15110

10.

SPS152310

Sistem Pemerintahan Desa

P

2

SPO151102

11.

SPS151311

Azas-Azas Manajemen

P

2
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Semester IV
No

Kode

Mata Kuliah

W/P

SKS

PR/SPR

1.

SPS152401

Metode Penelitian Kuantitatif 1

W

3

SPS152302

2.

SPS152402

Teori Kritik Sosial

W

3

SPS152303

3.

SPS152403

Perubahan Sosial Masyarakat
Banyumas

W

3

SPO151101

4.

SPS152404

Sosiologi Agama

W

3

SPO151101

5.

SPS152405

Sosiologi Ekonomi

P

3

SPO151101

6.

SPS152406

Sosiologi Kesehatan

P

3

SPO151101

7.

SPS152407

Sosiologi Pendidikan

P

3

SPO151101

8.

SPS152408

Sosiologi Perkotaan

P

3

SPO151101

9.

SPS152409

P

3

SPO151101

10.

SPS152410

Sosiologi Korupsi
Sosiologi Masyarakat Sedang
Berkembang

P

3

SPO151101

11.

SPS152411

Industrialisasi Pariwisata

P

3

SPO151101

33
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Semester V
No

Kode

Mata Kuliah

W/P

SKS

PR/SPR

1.

SPS151501

Kewirausahaan

W

3

2.

SPS152502

Statistik Sosial Terapan

W

3

SPS152401

3.

SPS152503

W

3

SPS152202

8.

SPS152504

Metode Penelitian Kualitatif 1
Kearifan Lokal dan Sumber Daya
Perdesaan

W

3

SPO151101

4.

SPS152505

Sosiologi Kependudukan

P

3

SPO151101

5.

SPS152506

Sosiologi Hukum

P

3

SPO15110

6.

SPS152507

Sosiologi Islam

P

3

SPO151101

7.

SPS152508

Sosiologi Lingkungan

P

3

SPO151101

9.

SPS152509

Sosiologi Industri

P

3

SPO151101

10.

SPS152510

Sosiologi Kemiskinan

P

3

SPO15110

11.

SPS152511

Media dan Masyarakat

P

3

SPO15110
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Semester VI
No
Kode

Mata Kuliah

W/P

SKS

PR/SPR

1.

SPS152601

Sosiologi Gender

W

3

SPO15110

2.

SPS152602

Pemberdayaan Masyarakat

W

3

3.

SPS152603

Metode Penelitian Kuantitatif 2*

W

3

SPO151101
SPS152401
SPS152502

4.

SPS152604

Metode Penelitian Kualitatif 2*

W

3

SPS152503

5.

SPS151605

Kuliah Kerja Lapangan

W

1

6.

SPS152606

Sosiologi Politik

P

3

SPO151101
SPO151102

7.

SPS152607

Sosiologi Perilaku Menyimpang

P

3

SPO151101

8.

SPS152608

Globalisasi dan Kapitalisme

P

3

SPO151101

9.

SPS152609

Resolusi Konflik

P

3

SPO151101

10.

SPS152610

Masyarakat Poskolonial

P

3

SPO151101

28
27

BUKU PEDOMAN FISIP 2016/2017

Semester VII
No

Kode

1.

UNO152701

2.

Mata Kuliah

W/P

SKS

KKN**

W

3

SPO152704

Skripsi***

W

6

PR/SPR
110 SKS;
IPK ≥ 2,00
120 SKS;
IPK ≥ 2,00

3.

SPS152701

Penulisan Karya Ilmiah 2

W

1

SPS151102

4.

SPS152702

Sosiologi Organisasi

P

3

SPO15110

5.

SPS152703

Gerakan-Gerakan Sosial

P

3

SPO151101

6.

SPS152704

P

2

SPO151101

7.

SPS152705

Perencanaan Kota dan Daerah
Pembangunan Perdesaan
Berkelanjutan

P

3

SPO151101

8.

SPS152706

Reforma Agraria

P

3

SPO151101

24
Keterangan :
 Jumlah seluruh mata kuliah adalah 66, terdiri dari 35 mata kuliah wajib
(termasuk skripsi) dan 31 mata kuliah pilihan dengan bobot mata kuliah
sebanyak 185 SKS (97 SKS mata kuliah wajib dan 88 SKS mata kuliah
pilihan).
 Mahasiswa Jurusan Sosiologi angkatan 2015 harus mengambil minimal 144
SKS (termasuk skripsi), terdiri dari 94 SKS mata kuliah wajib dan 50 SKS
mata kuliah pilihan.
 Dosen pembimbing akademik diharapkan berperan aktif membantu para
mahasiwa bimbingannya dalam memilih mata kuliah yang akan diambil serta
memonitor prestasi belajar mereka pada setiap semester.
*) Mata kuliah wajib pilih salah satu
**) KKN dapat diambil setelah mahasiswa menempuh 100 SKS dengan IPK ≥
2,00.
***) Skripsi dapat diambil setelah mahasiswa: telah menempuh 120 SKS; IPK
≥ 2,00; tanpa nilai
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5. Daftar Dosen / Staf Pengajar Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman
NO

NAMA DAN NIP

L/P

TEMPAT
TGL LAHIR
5
Yogyakarta
29-10-1957
Tasikmalaya
21-07-1960

PENDIDIKAN

1
2
1. Drs. Jarot Santoso, MS
NIP. 19571029 198601 1 001
2. Dr. Drs. Edy Suyanto, M.Si.
NIP. 19600721 198702 1 001

3
L

3.

Dr. Soetji Lestari, M.Si.
NIP. 19620523 198803 2 001

P

Ngawi
23-05-1962

4.

Dr. Rahmad Santosa, M.S.
NIP. 19590315 198702 1 001

L

Bantul
15-03-1959

5.

Drs. Tri Sugiarto, M.Si.
NIP. 19561223 198601 1 001
Prof. Dr. Imam Santosa, M.Si.
NIP. 19611001 198803 1 001

L

Klaten
23-12-1956
Sleman
01-10-1961

Dra. Sotyania W, M.Kes.
NIP. 19600714 198702 2 001

P

Yogyakarta
14-07-1960

Dra. Endang Dwi S, M.Si
NIP. 19580716 198702 2 001
9. Dra. Fatmah Siti Djawahir,
M.Si.
NIP. 19571231 198702 2 001
10. Drs. FX. Wardiyono, M.Si
NIP. 19600930 198901 1 001

P

Yogyakarta
16-07-1958
Manado
31-12-1957

4
S1 Sosiologi UGM
S2 Sosiologi UGM
S1 Sosiologi UGM
S2 Ilmu Lingkungan
UGM
S3 Pengelolaan SDA
& Lingkungan IPB
2015
S1 Sosiologi UGM
S2 Studi
Kependudukan UGM
S3 Sosiologi
Pedesaan IPB
S1 Sosiatri UGM
S2 Studi
Kependudukan UGM
S3 UNY
S1 Sosiologi UGM
S2 Sosiologi UGM
S1 Sosiologi UGM
S2 Sosiologi
Pedesaan IPB
S3 Penyuluhan
Pembangunan IPB
S1 Sosiologi UGM
S2 Kesehatan
Masyarakat UGM
S1 Sosiatri UGM
S2 Sosiologi UGM
S1 Sosiologi Unpatti
S2 Sosiologi UGM

Yogyakarta
30-09-1960

S1 Sosiologi UGM
S2 Sosiologi UGM

6.

7.

8.
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P
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MATA PELAJARAN
POKOK
6
Sosiologi Industri
Ekologi Manusia

Sosiologi
Kependudukan

Sosiologi
Pendidikan

Sosiologi Pedesaan
Sosiologi Politik

Sosiologi Kesehatan

Sosiologi Keluarga
Perubahan Sosial

Sosiologi
Masyarakat sedang
Berkembang

11. Drs. Muslihudin, M.Si.
NIP. 19630414 198901 1 001

L

Kebumen
14-04-1963

12. Dr. Rawuh Edy Priono, M.Si.
NIP. 19601229 198803 1 003

L

Purworejo
29-12-1960

13. Dra. Tri Rini Widyastuti, M.Si
NIP. 19630429 198901 2 001
14. Drs. Dalhar Sodiq, M.Si
NIP. 19551023 198403 1 001
15. Drs.Hendri Restuadhi,M.Si.,MA
NIP. 19611102 198803 1 001

P

Kebumen
29-12-1963
Yogyakarta
23-10-1955
Yogyakarta
02-11-1961

16. Dr. Ign Suksmadi Sutoyo, M.Si
NIP. 19610201 199002 1 001

L Yogyakarta
01-02-1961

17. Dra. Rin Rostikawati, M.Si
NIP. 19680123 199203 2 001
18. Dr. Masrukin, M.Si.
NIP. 19660510 199203 1 003

P Banjarnegara
23-01-1968
L Jepara
10-05-1968

19. Drs. Nalfaridas B, M.Hum
NIP. 19601110 199003 1 003
20. Dra. Mintarti, M.Si
NIP. 19680105 199203 2 002
21. Dr. Joko Santoso, M.Si
NIP. 19661018 199203 1 004

L Ambon
10-11-1960
P Purwokerto
05-01-1968
L Majalengka
18-10-1966

22. Dr. Tyas Retno Wulan S, M.Si
NIP. 19710903 199512 2 001

P Solo
03-12-1971

23. Dra. Tri Wuryaningsih,MSi
NIP. 19690711 199303 2 003

P Magelang
11-07-1969

30
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S1 Sosiologi UGM
S2 Ilmu Lingkungan
UGM
S1 Sosiologi UGM
S2 Sosiologi UGM
S3 Sosiologi Antropologi Unpad
S1 Sosiologi UGM
S2 Sosiologi UGM
S1 Filsafat UGM
S2 Sosiologi UGM
S1 Sosiologi UGM
S2 Sosiologi UGM
S2 Sociology Flinders
Univ. of South
Australia
S1 Sosiologi UGM
S2 Sosiologi UI
S3 IPB
S1 Sosiologi Unsoed
S2 Sosiologi UGM
S1 Sosiologi Unsoed
S2 Sosiologi UGM
S3 Sosiologi Antropologi Unpad
S2 Unpatti Ambon
S2 Antropologi UGM
S1 Sosiologi Unsoed
S2 Sosiologi UGM
S1 Sosiologi Unsoed
S2 Sosiologi –
Antropologi Unpad
S3 Sosiologi Antropologi Unpad
S1 Sosiologi Unsoed
S2 Sosiologi UGM
S3 Sosiologi
Pedesaan IPB
S1 Sosiologi Unsoed
S2 Sosiologi
Pedesaan IPB

Sosiologi
Lingkungan
Sosiologi Kesehatan

Sosiologi Gender
Filsafat Ilmu
Pengetahuan Sosial
Sosiologi Perkotaan

Perencanaan Kota
dan Daerah
Sosiologi Gender
Sosiologi Pedesaan

Pengantar
Antropologi
Lembaga Sosial
Sosiologi Perkotaan

Sosiologi Gender

Sosiologi Politik

24. Dr. Rilli Windiasih, MSi
NIP. 19690428 199702 2 001

P Banyumas
28-04-1969

25. Dra. Elis Puspitasari,M.Si
P Purbalingga
NIP. 19690913 199303 2 002
13-09-1969
26. Niken Paramarti D.,S.Sos, M.Si P Purwokerto
NIP. 19731102 199802 2 001
02-11-1973
27. Hariyadi, S.Sos, MA, Ph.D
NIP. 19751005 200212 1 002

L Banjarnegara
05-10-1975

28. Ratna Dewi, S.Sos, M.A
NIP. 19780405 200501 2 001
29. Arizal Mutahir, S.Sos M.A
NIP. 19760813 200212 1 001
30. Nanang Martono, S.Sos., M.Si
NIP. 19810330 200501 1 002
31. Sulyana Dadan, S.Sos, MA
NIP. 19801028 200501 1 002

P Purwokerto
05-04-1978
L Banyumas
13-08-1976
L Pekalongan
30-03-1981
L Garut
28-10-1980

S1 Sosiologi Unsoed
S2 Ketahanan
Nasional UGM
S3 Penyuluhan
Pembangunan/
Pemberdayaan
Masyarakat UNS
S1 Sosiologi Unsoed
S2 Sosiologi UI
S1 Sosiologi Unsoed
S2 Sosiologi –
Antropologi Unpad
S1 Sosiologi Unsoed
S2 Sociology
Lancaster University
UK
S3 Asian Studies
Univ. of Western
Australia
S1 Sosiologi Unsoed
S2 Sosiologi UGM
S1 Sosiologi Unsoed
S2 Sosiologi UGM
S1 Sosiologi Unsoed
S2 Sosiologi UI
S1 Sosiologi Unsoed
S2 Sosiologi UGM

Sosiologi Hukum

Sosiologi Agama
Sosiologi
Kemiskinan
Sosiologi Ekonomi

Sosiologi
Kependudukan
Teori Sosiologi
Modern
Sosiologi
Pendidikan
Teori Kritik Sosial

6. Silabus Mata Kuliah Jurusan Sosiologi
01. UNO 151101. Pendidikan Pancasila
Deskripsi:
Mata kuliah Pendidikan Pancasila mempelajari tentang Pancasila dalam
konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi
nasional, Pancasila dan hak asasi manusia. Setelah mempelajari mata
kuliah ini mahasiswa mampu berpikir dan bersikap sesuai hati nuraninya;
mahasiswa mampu mengenali masalah hidup dan cara-cara pemecahannya;
dan mahasiswa mampu memaknai sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa
untuk menggalang persatuan Indonesia.
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02. UNO 151102. Pendidikan Agama Islam
Deskripsi:
Mata kuliah ini diberikan dengan tujuan agar mahasiswa memiliki
pengetahuan, pemahaman dan penghayatan kehidupan beragama. Materi
kuliah meliputi aspek yang berhubungan dengan keadaan mahluk,
peningkatan keimanan terhadap Khalik, kerasulan, dan pelaksanaan syariat
Islam.
03. UNO 151103. Pendidikan Agama Katolik
Deskripsi:
Pengetahuan tentang manusia yang beriman kepada Allah melalui Kristus di
dalam gereja, hidup menggereja dan memasyarakat dalam rangka
pengembangan sikap dan mentalitas hidup pribadi seseorang yang percaya
kepada Allah. Mampu menyatakan iman dalam kehidupan sehari-hari,
dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, alam semesta, dan
bangsa negara.
04. UNO 151104. Pendidikan Agama Kristen
Deskripsi:
Kuliah ini mendalami pengertian agama, ibadat, pernyataan Allah, manusia
citra Allah perkawinan, dosa dan reaksi Allah, pribadi dan karya Yesus, Roh
Kudus, Perjanjian Lama dan Baru, gereja, Injil dan Escatologi, iman dan
syahadat.
05. UNO 151105. Pendidikan Agama Budha
Deskripsi:
Pemahaman tentang agama Budha dan pengalamannya dalam masyarakat
beragama, darma, dan kebaktian untuk iman (sadha) dalam menjaga
kelangsungan hidup agama, bangsa, dan negara berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945.
06. UNO 151106. Pendidikan Agama Hindu
Deskripsi:
Penghayatan keagamaan yang mantap kepada Sang Hyang Widhi
Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mampu mengendalikan diri dalam
berpikir, berbicara, berbuat dalam pengabdian pada nusa, bangsa dan
negara.
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07. UNO 151109. Pendidikan Agama Khonghucu
Deskripsi:
08. UN0 151108. JATI DIRI UNSOED
Deskripsi :
Mata kuliah ini menjelaskan hakikat manusia; kepribadian dan pengendalian
diri; Visi dan Misi Unsoed; nilai kejuangan Panglima Besar Soedirman;
pedoman pengelolaan diri; wawasan kebangsaan; etika dan etika akademik,
serta kesadaran hukum
09. UNO 151110
Bahasa Indonesia
Deskripsi:
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat terampil menggunakan
bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penulisan karya ilmiah dan
dalam bentuk lisan.
10. SP0 151101.
Pengantar Sosiologi
Deskripsi:
Mata kuliah ini bertujuan memberikan dasar-dasar pengetahuan dan
pemahaman kepada mahasiswa tentang masyarakat sebagai objek kajian
sosiologi serta konsep-konsep dasar yang digunakan dalam sosiologi. Materi
kuliah meliputi para perintis sosiologi, kebudayaan dan masyarakat,
sosialisasi, interaksi sosial, pengendalian sosial dan penyimpangan, status
dan peran, stratifikasi sosial, kelompok sosial, hubungan antar kelompok,
institusi sosial, perilaku kolektif dan gerakan sosial, perubahan sosial, serta
gender dan ketidakadilan gender.
11. SP0 151102.
Pengantar Ilmu Politik
Deskripsi:
Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengertian kepada
mahasiswa tentang dasar-dasar pengetahuan tentang politik. Materi
perkuliahan meliputi dasar-dasar politik, ilmu politik sebagai ilmu
pengetahuan, ruang lingkup ilmu politik, hubungan ilmu politik dengan
lainnya, konsep ilmu politik, asal mula negara dan terbentuknya negara,
partai politik dan komunisme, serta istilah demokrasi dalam terminologi
komunis.
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12. SPS 151101.
Pengantar Antropologi
Deskripsi:
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mengetahui dan memahami
konsep-konsep antropologi secara umum, mengerti masalah-masalah
kemasyarakatan yang menyangkut masalah sosial budaya dari terminologi
antropologi sosial budaya, juga agar mahasiswa mampu membandingkan
masalah-masalah sosial menurut kerangka antropologi dibanding dengan
kerangka acuan ilmu sosial lain.
13. SPS 151102.
Penulisan Karya Ilmiah 1
Deskripsi:
Mata kuliah Penulisan Karya Ilmiah 1 merupakan mata kuliah yang wajib
ditempuh oleh seluruh mahasiswa. Mata kuliah ini bertujuan memberikan
bekal pengetahuan dan keterampilan sehingga menghasilkan satu karya
tulis yang berkualitas dengan cara yang benar. Mata kuliah ini membahas
jenis-jenis karya ilmiah, cara menyusun karya tulis, dan praktik membuat
karya tulis. Selain itu mata kuliah ini juga memperkenalkan kepada
mahasiswa mengenai plagiarisme dan cara-cara untuk menghindarinya.
Karena itu mata kuliah ini juga juga membahas tentang cara menulis rujukan
yang meliputi cara merujuk, cara menulis daftar rujukan, penulisan tabel,
penyajian gambar, grafik dan pembuatan skema.
14. UNO 151207. Pendidikan Kewarganegaraan
Deskripsi:
Mata kuliah ini membahas dan memberi pengertian tentang masalah
pertahanan dan keamanan nasional (Hankamnas) secara komprehensif dan
integral yang meliputi wawasan Nusantara, ketahan nasional, politik dan
strategis Hankamnas, serta Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat
Semesta (Hankamrata).
15. SPO 151203. Bahasa Inggris
Deskripsi:
Mata kuliah Bahasa Inggris bertujuan meningkatkan kemampuan membaca
dan membahas karya ilmu dalam bacaan sesuai dengan disiplin ilmu
masing-masing secara lisan maupun tulisan; membahas tata bahasa guna
memperoleh pengertian yang diungkapkan melalui struktur bahasa tertentu
34

BUKU PEDOMAN FISIP 2016/2017

yang dijumpai dalam bacaan; memberikan pengetahuan dasar tentang
penulisan ringkasan/summary dengan menggunakan struktur bahasa
Inggris yang benar.
16. SPS 151201.
Dasar-dasar Logika
Deskripsi:
Mata kuliah ini dirancang dengan tujuan untuk memberi pengetahuan
kepada mahasiswa tentang dasar-dasar berpikir logis, cara membuat
keputusan dan kesimpulan yang logis. Materi kuliah meliputi: pengertian
logika, asas-asas penalaran, konsep, definisi dan klasifikasi, proposisi,
penalaran induktif dan deduktif, silogisme dan kesesatan berpikir.
Diharapkan setelah mempelajari materi kuliah ini mahasiswa mampu berpikir
logis, sistematis, dan kritis.
17. SPS 152202.
Metodologi Penelitian Sosial
Deskripsi:
Mata Kuliah ini dirancang dengan maksud memberi pengertian kepada
mahasiswa tentang tuntutan ilmu pengetahuan, baik secara deduktif
maupun induktif, memberi bekal lapangan kepada mahasiswa agar menjadi
sarjana yang objektif dan membangun. Materi yang diberikan meliputi
pengertian metode penelitian sosial, aspek kualitatif maupun kuantitatif,
macam-macam teknik pengumpulan dan pengambilan data, sistem
longitudinal, pilot project, dan kegunaan metode dalam masyarakat luas.
18. SPS 152203.
Teori Sosiologi Klasik
Deskripsi:
Mata kuliah ini dirancang dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan
kepada mahasiswa tentang tokoh-tokoh sosiologi klasik seperti Karl Marx,
Durkheim, Max Weber, dan Georg Simmel. Teori ini digunakan untuk
memberikan dasar-dasar kepada mahasiswa tentang teori dan tokoh-tokoh
sosiologi klasik.
19. SPS 152204.
Etnisitas dan Multikulturalisme
Deskripsi:
Mata kuliah Etnisitas dan Multikulturalisme memperkenalkan kepada
mahasiswa tentang struktur dan sistem hubungan sosial budaya di kalangan
masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk berserta berbagai konflik dan
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integrasi sosial yang telah dan mungkin akan terjadi. Mata kuliah ini
mengajarkan tentang teori-teori atau pendekatan-pendekatan yang dapat
digunakna untuk menganalisa perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan
yang terjadi dalam masa globalisasi ini. Secara khusus mata kuliah ini
membahas tentang paham multikulturalisme yang memberikan tempat
secara setara kepada berbagai kebudayaaan yang hidup di Nusantara
beserta berbagai macam persoalannya. Mata kuliah ini juga secara khusus
membahas tentang persoalan-persoalan kesukuan dan antarsuku yang
berkembang di Indonesia.
20. SPS 151205.
Psikologi Sosial
Deskripsi:
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian
kepada
mahasiswa tentang dasar-dasar dan ruang lingkup psikologi sosial, peranan
psikologi sosial dalam menunjang studi ilmu-ilmu sosial lainnya, proses
terbentuknya perilaku individu dan kelompok. Selain itu, memberikan
pengertian tentang psikopatologi, latar belakang terbentuk dan pengaruh
psikopatologi terhadap interaksi sosial, serta upaya menghadapi fenomena
sosial yang mungkin ditimbulkannya. Juga, memberikan pengertian tentang
hubungan timbal balik antara individu atau masyarakat dengan lingkungan,
pengaruh positif atau negatif yang ditimbulkan akibat hubungan tersebut
melalui pendekatan psikologis.
21. SPS 152301.
Filsafat Ilmu Sosial
Deskripsi:
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep dasar tentang
ilmu pengetahuan, persoalan-persoalan yang ada dalam ilmu pengetahuan
serta fungsi ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia.
22. SPO 1512302. Pengantar Statistik Sosial
Deskripsi:
Mata kuliah ini dirancang dengan tujuan untuk memberi pengetahuan
kepada mahasiswa tentang cara kerja statistik dalam suatu penelitian
sosial, dengan memahami statistik yang bersifat deskriptif. Materi meliputi
pengertian, peranan, dan cara kerja statistik; penyajian data baik dalam
diagram, baris, grafik maupun batang, histogram, poligon; ukuran gejala
pusat, ukuran dispersi, dan kemiringan serta keruncingan suatu kurve.
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23. SPS 152303.
Teori Sosiologi Modern
Deskripsi:
Mata kuliah ini dirancang untuk memberi pengetahuan kepada mahasiswa
tentang asumsi-asumsi dasar dari setiap perspektif sosiologi dalam tahap
perkembangan, meliputi teori struktural fungsional, teori konflik, dan
fenomenologi. Teori-teori ini digunakan untuk membahas persoalanpersoalan aktual dalam fenomena sosial mutakhir.
24. SPS 152304.
Sosiologi Perdesaan
Deskripsi:
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengertian
kepada mahasiswa tentang kebudayaan, proses sosial, dan struktur sosial
di perdesaan.
25. SPS 152305.
Sosiologi Keluarga
Deskripsi:
Mata kuliah ini bertujuan memberi pengetahuan dan pengertian kepada
mahasiswa tentang lembaga keluarga sebagai salah satu bentuk pranata
sosial dan kelompok sosial. Selain itu, memahami lembaga keluarga
sebagai unit terkecil dari masyarakat yang mempunyai peranana besar
dalam kehidupan masyarakat.
26. SPS 152306.
Struktur dan Lembaga Sosial
Deskripsi:
Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengertian kepada mahasiswa
tentang lembaga sosial, ciri-ciri, struktur, dan fungsinya, serta hubungan
antarlembaga sosial. Selain itu, memberikan pengertian tentang pola sosial
yang beraneka ragam dalam masyarakat, posisi sosial berdasarkan pada
klasifikasi kelas, status sosial, politik, dan kekuasaan, suku dan ras, serta
kelompok-kelompok strategis.
27. SPS 151307.
Sistem Ekonomi Indonesia
Deskripsi
Mata kuliah ini mengantar mahasiswa tahun pertama pada kerangka dasar
ilmu ekonomi. Pembahasan dimulai dari permasalahan ekonomi, analisis,
model dan kebijakan pemecahan masalah. Kuliah membahas pendekatan
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mikro yang mengamati perilaku para pelaku ekonomi secara individual,
baik sebagai produsen maupun konsumen,
dan pasar, juga
memnyinggung tentang pendekatan makro dalam pemecahan masalah
ekonomi terkait pendapatan dan produksi nasional yang meliputi unsurunsur yang mempengaruhi (konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah,
ekspor, impor, uang, pajak harga, tingkat bunga, kurs, valuta) dan kebijakan
pemerintah dalam mengendalikan besaran-besaran itu.
28. SPS 151308.
Sistem Hukum Indonesia
Deskripsi:
Mata kuliah ini dirancang dengan tujuan memberi pengertian kepada
mahasiswa tentang terjadinya hukum, sistem pemerintahan, pembagian
aneka hukum, sumber hukum, hukum perdata BW, hukum dagang, hukum
adat, hukum Islam, hukum antartata hukum, hukum acara, hukum tata
negara, hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum internasional.
29. SPO 152309. Sistem Politik Indonesia
Deskripsi:
Mata kuliah ini dirancang untuk mengantar mahasiswa memahami sistem
politik yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia. Dalam kuliah ini
mahasiswa dikenalkan pada pendekatan analisis sistem politik: fungsi-fungsi
yang terdapat dalam sistem politikdengan fokus bahasan tentang fungsi
input output, dan struktur-struktur yang terdapat dalam sistem politik
dengan fokus bahasan kelompok kepentingan, partai politik, badan
eksekutif, badan legislatif, badan yudikatif dan birokrasi, serta peran militer
dalam politik. Selain itu, dibahas mengenai partisipasi masyarakat dalam
sistem politik. Berdasarkan bahan konseptual tersebut, mahasiswa diajak
membahas sistem politik yang pernah berlaku yaitu sistem politik pada
zaman demokrasi parlementer/liberal dan sistem politik pada zaman
demokrasi Pancasila.
30. SPS 152310.
Sistem Pemerintahan Desa
Deskripsi:
Mata kuliah Sistem Pemerintahan Desa ini memperkenalkan kepada
mahasiswa lingkungan sosial budaya dan struktur pemerintahan desa
tradisional dan modern serta pengaruh struktur pemerintahan desa
tradisional dan modern terhadap proses pengambilan keputusan bersama di
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desa. Mata kuliah ini juga mengajarkan kepada mahasiswa aktor-aktor yang
ada dalam sistem pemerintahan desa beserta fungsi, peran, dan
pengaruhnya masing-masing. Di dalam mata kuliah ini juga dibahas
mengenai proses, mekanisme, dan prosedur yang berlaku dalam
pemerintahan desa beserta berbagai permasalahannya.
31. SPS 151311.
Azas-azas Manajemen
Deskripsi:
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mengetahui, mengerti, dan
memahami pentingnya fungsi-fungsi manajemen dalam suatu organisasi
serta mengetahui cara menggerakkan dan mengorganisasi faktor-faktor
sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi secara
efektif dan efiesien.
32. SPS 152401.
Metode Penelitian Kuantitatif 1
Deskripsi:
Mata kuliah ini dirancang dengan tujuan untuk memberi pengetahuan dan
keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara menggunakan
pendekatan kuantitatif (dengan menggunakan pendekatan penelitian survei)
dalam meneliti fenomena sosial. Selanjutnya, pengetahuan yang didapat dipraktikkan melalui penelitian lapangan dengan menggunakan kaidah-kaidah
penelitian kuantitatif, menggunakan variabel, hipotesis, alat analisis statistik
deskriptif maupun inferensial.
33. SPS 152402.
Teori Kritik Sosial
Deskripsi:
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengetahui dan
memahami terjadinya fragmentasi dari pendekatan "strukturalis" dan
"kulturalis," dan bangkitnya generasi posstrukturalis dalam khasanah teoriteori sosiologi modern sehingga diharapkan dapat memunculkan sikap kritis
mahasiswa dalam memahami paradigma-paradigma terpilih dalam sosiologi.
34. SPS 152403. Perubahan Sosial Masyarakat Banyumas
Deskripsi:
Mata kuliah Perubahan Sosial Masyarakat Banyumas ini memberikan
kepada mahasiswa pemahaman mengenai berbagai perubahan budaya dan
struktur sosial yang terjadi, khususnya di masyarakat Banyumas. Mata
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kuliah ini meliputi teori-teori perubahan, proses perubahan, dan faktor
penyebab terjadinya perubahan. Mata kuliah ini juga membahas tentang
sejarah, identitas sosial, dan karakter budaya dari masyarakat Banyumas
serta berbagai perubahan yang terjadi sering dengan perubahan zaman.
Secara khusus mata kuliah ini menyoroti perubahan-perubahan budaya
serta struktur dan kelembagaan yang terjadi dalam masyarakat Banyumas di
era globalisasi.
35. SPS 152404.
Sosiologi Agama
Deskripsi:
Mata kuliah ini dirancang untuk memberi pengertian tentang gejala-gejala
sosial yang muncul karena adanya agama dalam masyarakat, meliputi
teori atau konsep, agama dan kebudayaan, agama dan konflik sosial,
agama dan integrasi sosial, agama dan ekonomi, agama dan konflik
politik, serta sekularisasi kebudayaan.
36. SPS 152405.
Sosiologi Ekonomi
Deskripsi :
Mata kuliah ini bertujuan memberi pengetahuan dan pengertian dasar
kepada mahasiswa mengenai hubungan antara faktor-faktor sosial dan
perilaku ekonomi. Materi kuliah akan difokuskan kepada pembahasan
mengenai peranan variabel-variabel sosial di dalam proses pembangunan
ekonomi.
37. SPS 152406.
Sosiologi Kesehatan
Deskripsi:
Mata kuliah ini bertujuan memberi gambaran kepada mahasiswa tentang
komponen-komponen utama dalam sosiologi kesehatan agar mereka dapat
memahami cara penerapan berbagai teori sosiologi dalam menganalisis
masalah-masalah kesehatan. Selain itu,mata kuliah ini menyajikan berbagai
teori perilaku dan model pendekatan atau strategi yang dipakai untuk
merencanakan dan menganalisis programkegiatan kesehatan yang
menyangkut perubahan perilaku kelompok sasaran.
38. SPS 152407.
Deskripsi:
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Mata kuliah ini bertujuan memberi pengetahuan dan pengertian dasar
kepada mahasiswa cara berpikir teori dan teknik untuk memandang
hubungan antara manusia dalam proses pendidikan. Juga memberi bekal
agar mahasiswa turut memecahkan masalah-masalah pendidikan yang
timbul akibat adanya perubahan zaman dengan analisis sosiologi.
39. SPS 152408.
Sosiologi Perkotaan
Deskripsi:
Mata kuliah ini dirancang dengan tujuan untuk memberi pengertian kepada
mahasiswa tentang ciri-ciri masyarakat kota dan masalahnya, juga
memberi bekal agar mahasiswa mampu menduga potensi serta proyeksi
terhadap masalah yang timbul di dalam masyarakat kota.
40. SPS 152409.
Sosiologi Korupsi
Deskripsi:
Mata kuliah Sosiologi Korupsi dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan
tentang anatomi korupsi: definisi, bentuk/jenis, sebab-sebab korupsi, ciri-ciri
korupsi, fungsi korupsi, tahap korupsi, dan efek-efek korupsi. Di samping itu,
melalui mata kuliah ini dapat menemukan metode dan upaya sebaik-baiknya
untuk mencegah, menanggulangi, dan menghilangkan praktik korupsi.
41. SPS 152410. Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang
Deskripsi:
Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengertian dan pemahaman kepada
mahasiswa tentang perkembangan masyarakat, teori-teori pembangunan
yang digunakan di Dunia Ketiga, serta alternatif-alternatif strategi
pembangunan.
42. SPS 152411.
Industrialisasi Pariwisata
Deskripsi :
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman
kepada mahasiswa tentang latarbelakang, jenis dan ciri khas industri
pariwisata, dampak pengembangan industri pariwisata dari aspek ekonomi,
sosial, kultural,dan ekologis, serta munculnya pariwisata alternatif.
43. SPS 151501.
Deskripsi:
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Mata kuliah ini dirancang dengan maksud memberi pengertian tentang
kewirausahaan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat mulai dari
masyarakat tradisional sampai masyarakat maju. Selain itu, dibahas
kewirausahaan yang terjadi di dalam perusahaan. Juga faktor-faktor yang
menghambat dan memperlancar terjadinya jiwa kewirausahaan di dalam
masyarakat, seperti lingkungan sosial-ekonomi dan budaya, struktur yang
ada, serta kekuatan-kekuatan luar.
44. SPS 152502.
Statistik Sosial Terapan
Deskripsi:
Mata kuliah ini dirancang dengan tujuan untuk memberi pengetahuan
kepada mahasiswa tentang teknik-teknik atau cara-cara menganalisis data
dalam suatu penelitian sosial dengan menggunakan alat statistik inferensial
atau menguji berbagai hipotesis. Hipotesis yang diuji bisa berbentuk
hipotesis nol atau hipotesis kerja atau alternatif dalam hubungan yang
bersifat univariat, bivariat, maupun multivariat dalam penelitian yang
bersifat kuantitatif. Diharapkan mahasiswa dapat menyimpulkan hasil
analisis data, baik dalam sampel besar maupun sampel kecil, dalam
suatu penelitian, serta dapat membaca hasil proses data dengan program
SPSS.
45. SPS 152503.
Metode Penelitian Kualitatif 1
Deskripsi: :
Mata kuliah ini dirancang untuk memberi pengetahuan dan keterampilan
kepada mahasiswa tentang cara-cara menggunakan pendekatan kualitatif
dalam meneliti fenomena sosial, dan mempraktikkannya dengan
mengadakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan menggunakan
kaidah-kaidah penelitian kualitatif.
46. SPS 152504. Kearifan Lokal dan Sumber Daya Perdesaan
Deskripsi:
Mata kuliah Kearifan Lokal dan Sumber Daya Perdesaan mengajarkan
kepada mahasiswa konsep-konsep dasar tentang kearifan lokal serta
pemahaman mengenai pentingnya makna dan fungsi kearifan lokal,
khususnya dalam konteks pengembangan perdesaan. Mata kuliah ini
memberikan kepada mahasiswa bermacam-macam contoh tentang kearifan
lokal yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Di dalam mata kuliah ini
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dibahas tentang bagaimana kearifan lokal dapat berperan dalam
mengembangkan sumber-sumber daya perdesaan yang bsia bermanfaat
bagi kesejahteraan masyarakat.
47. SPS 152505.
Sosiologi Kependudukan
Deskripsi: :
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan dan
pemahaman kepada mahasiswa tentang data-data kependudukan,
perubahan data kependudukan, dan menganalisis faktor-faktor yang
menyebabkan perubahan kependudukan secara sosiologis dan implikasinya
di masa yang akan datang. Materi meliputi pengertian ilmu kependudukan
dan kaitannya dengan sosiologi, sumber data, struktur penduduk, mortalitas
dan fertilitas. Selain itu, dibahas tentang migrasi, angkatan kerja, masalah
kependudukan dan kebijakan kependudukan.
48. SPS 152506.
Sosiologi Hukum
Deskripsi:
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengetahui dan
memahami aspek teoritis dan praktis sosiologi hukum, mampu menerapkan
dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan sosiologi hukum.
Selain itu, mahasiswa mampu menerapkan metode sosiologi hukum dalam
penelitian sosial.
50. SPS 152507.
Sosiologi Islam
Deskripsi:
Mata kuliah ini dimaksudkan dapat memberi pemahaman kepada
mahasiswa tentang Islam dari sudut pandang sosiologi (dengan pendekatan
sosiologi pengetahuan), kekuatan-kekuatan sosial politik Islam, dan
kehidupan mental (mental life) masyarakat Islam.
51. SPS 152508.
Sosiologi Lingkungan
Deskripsi:
Mata kuliah ini dirancang untuk memberi pengertian kepada mahasiswa
tentang keterkaitan atau interdependensi antara sosiosistem dengan
ekosistem dalam kehidupan manusia. Selain itu, memberi pengertian agar
mahasiswa nantinya mampu mengelola lingkungan, baik lingkungan biotik,
abiotik, maupun lingkungan sosial budaya, dalam pembangunan yang
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berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di era globalisasi. Diharapkan
mahasiswa mampu menganalisis dampak penting yang timbul akibat dari
suatu kegiatan serta penangannnya.
52. SPS 152509.
Sosiologi Industri
Deskripsi: :
Mata kuliah ini dirancang dengan maksud untuk memberi pengertian
kepada mahasiswa tentang kedudukan dan peranan manusia dalam
penyelenggaraan industri, baik industri besar maupun kecil.Juga, agar
mahasiswa sanggup menduga potensi, proyeksi suatu industri di atas
landasan pengertian serta memahami tentang dampak suatu industri
terhadap masyarakat sekitar dan upaya penanganannya dalam rangka
pembangunan yang berwawasan lingkungan.
53. SPS 152510.
Sosiologi Kemiskinan
Deskripsi:
Mata kuliah Sosiologi Kemiskinan membahas tentang definisi, jenis-jenis,
dan penyebab kemiskinan. Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa
tentang berbagai teori sosial yang dapat digunakan untuk menjelaskan
tentang isu-isu kemiskinan. Secara khusus mata kuliah ini membahas
tentang globalisasi kapital dengan berbagai instrumen neoliberalnya yang
berperan sangat penting dalam menyebabkan, memelihara, dan
memperparah kemiskinan yang melanda negara-negara berkembang.
Dalam mata kuliah ini, dibahas pula tentang kemiskinan di Indonesia dan
usaha-usaha yang sudah atau dapat dilakukan untuk menanggulanginya.
54. SPS 152511.
Media dan Masyarakat
Deskripsi:
Mata kuliah Media dan Masyarakat merupakan mata kuliah yang
mengajarkan kepada mahasiwa tentang perkembangan media dengan
berbagai macam jenisnya. Mata kuliah ini mengajarkan tentang bagaimana
melihat pengaruh antara media massa dengan masyarakat yang merupakan
interaksi dinamis serta mengkaji pula berbagai macam konsekuensi yang
timbul dalam interaksi tersebut. Mata kuliah ini memberikan pemahaman
kepada mahasiswa mengenai berbagai teori sosial yang dapat digunakan
untuk menjelaskan hubungan antara media dan masyarakat. Di dalam mata
kuliah ini dibahas tentang berbagai dimensi dan isu yang timbul dalam
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hubungan tersebut, antara lain: gender dalam media, identitas budaya,
etnisitas dan komunalisme, selera dan bentukan media, budaya populer, dan
sebagainya.
55. SPS 152601.
Sosiologi Gender
Deskripsi:
Mata kuliah Sosiologi Gender menfokuskan diri pada deskripsi dan analisis
terhadap berbagai ketidakadilan gender di masyarakat. Mata kuliah ini juga
menawarkan perspektif baru dalam melihat relasi laki-laki dan perempuan
secara lebih kritis. Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa
diharapkan mampu memahami dan menjelaskan berbagai konsep dan teori
gender, sosialisasi peran gender dan pembagian kerja secara seksual,
masalah ketidakadilan gender, serta mampu menganalisis berbagai isu
gender yang terjadi di masyarakat. Dengan pengetahuan yang diperoleh,
diharapkan mahasiswa memiliki kesadaran kritis atas berbagai ketidakadilan
gender yang terjadi.
56. SPS 152602.
Pemberdayaan Masyarakat
Deskripsi:
Mata kuliah ini dirancang dengan maksud untuk mengenalkan mahasiswa
dengan berbagai hal yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
Diharapkan juga mata kuliah ini mampu menumbuhkan sensitivitas sosial
mahasiswa terhadap persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat.
57. SPS 152603. Metode Penelitian Kuantitatif 2
Deskripsi:
Mata kuliah ini dirancang dengan tujuan memberi pengetahuan dan
ketrampilan lanjutan kepada mahasiswa tentang cara-cara menggunakan
pendekatan pendekatan kuantitatif (penelitian survei, analisis isi, dan analisis
data sekunder) dalam meneliti fenomena sosial. Pengetahuan yang didapat
dipraktikkan dalam penelitian lapangan secara mandiri dengan
menggunakan kaidah-kaidah penelitian kuantitatif, menggunakan variabel,
hipotesis, analisis statistik deskriptif maupun inferensial.
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58. SPS 152604.
Metode Penelitian Kualitatif 2
Deskripsi:
Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan
lanjutan kepada mahasiswa tentang cara-cara menggunakan pendekatan
kualitatif dalam meneliti fenomena sosial dan mempraktikkannya dengan
mengadakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan menggunakan
kaidah-kaidah penelitian kualitatif.
59. SPS 152605.
Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
Deskripsi:
Kuliah Kerja Lapangan (KKL) diwajibkan bagi mahasiswa semester VI
dengan bobot mata kuliah satu SKS. Tujuannya membekali mahasiswa
agar selain menguasai teori yang sudah didapat, mereka juga dapat
mempraktikkannya di masyarakat melalui penelaahan lewat penelitian di
masyarakat dengan sistem sosial budaya dan struktur kelembagaan yang
ada.
60. SPS 152606.
Sosiologi Politik
Deskripsi:
Mata kuliah Sosiologi Politikbertujuan membekali mahasiswa dalam
memahami perilaku politik masyarakat yang merupakan hasil interaksi
antara variabel sosial dan variabel politik melalui berbagai perspektif dalam
sosiologi. Materi kuliah meliputi berbagai perspektif dalam sosiologi politik,
kekuasaan, sumber daya politik, politik kekerabatan, agama dan politik,
gender dan politik.
61. SPS 152607.
Sosiologi Perilaku Menyimpang
Deskripsi:
Mata kuliah ini dirancang dengan maksud untuk memberikan pengertian
kepada mahasiswa tentang berbagai perilaku menyimpang yang terdapat di
masyarakat. Juga memberikan penjelasan tentang berbagai penyebab
perilaku menyimpang tersebut yang berkaitan denga struktur sosial,
nonsosial, serta kemungkinan benturan nilai dalam masyarakat.
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62. SPS 152608.
Globalisasi dan Kapitalisme
Deskripsi: :
Mata kuliah ini bertujuan untuk menunjukkan kepada mahasiswa adanya
perubahan dalam sistem sosial dunia karena adanya globalisasi dan
kapitalisme. Diharapkan dengan memahami kondisi ini mahasiswa dapat
menganalisis kondisi di Indonesia yang diakibatkan globalisasi dan
kapitalisme.
63. SPS 152609.
Resolusi Konflik
Deskripsi:
Mata kuliah Resolusi Konflik mengajarkan kepada mahasiswa tentang
bagaimana memahami konflik serta bagaiman melakukan pemetaan dan
anatomi terhadap konflik. Mata kuliah ini memberikan kepada mahasiswa
tentang teori-teori sosial yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang
konflik. Mata kuliah ini membahas tentang sumber-sumber konflik, terutama
yang bernuansa kekerasan. Di dalam mata kuliah ini dibahas pula tentang
berbagai upaya untuk mencari akar-akar dari konflik serta cara-cara dan
tahap-tahap penanganan konflik, khususnya yang terjadi di Indonesia.
64. SPS 152610. Masyarakat Poskolonial
Deskripsi:
Mata kuliah Masyarakat Poskolonial ini memberikan kepada mahasiswa
pengertian tentang apa yang disebut sebagai pascakolonial,
pascakolonialitas dan pascakolonialisme. Mata kuliah ini memberikan
pemahaman kepada mahasiswa mengenai proses-proses sejarah yang
terkait dengan munculnya masyarakat pascakolonial, termasuk sejarah
kolonialisme serta dampak dari kolonialisme terhadap masyarakatmasyarakat bekas jajahan, baik di bidang ekonomi, politik, maupun budaya.
Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa pendekatan-pendekatan
lintas disiplin yang biasanya digunakan untuk menganalisa isu-isu
pascakolonial serta pengaruh dari berbagai perspektif pascasmodernisme
dan pascastrukturalisme. Di dalam mata kuliah ini dibahas pula mengenai
bentuk-bentuk neokolonialisme atau penjajahan gaya baru di masa
kontemporer. Mata kuliah ini membahas pula perlawanan-perlawanan yang
pernah dan dapat dilakukan oleh berbagai aktor dan masyarakat poskolonial.
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65. UNO 152701. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Deskripsi:
Kuliah Kerja Nyata (KKN) diwajibkan bagi mahasiswa dengan bobot 3 sks
dan membekali para mahasiswa agar selain menguasai teori juga
menguasai praktik yang dilaksanakan melalui bentuk pengabdian kepada
masyarakat dan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni.
KKN terdiri dari dua tahap:
1. Tahap pembekalan, meliputi materi proses dan isi serta penyusunan
program kerja KKN.
2. Tahap pelaksanaan program kerja di desa selama 5 minggu dibimbing
oleh dosen pembimbing lapangan (DPL). Pada akhir kegiatan mahasiswa
wajib menyusun laporan hasil KKN. Semua kegiatan, dari pembekalan
sampai dengan laporan akhir, dievaluasi oleh DPL untuk menetukan nilai
akhir KKN.
66. SPO 152704. Skripsi
Deskripsi:
Skripsi merupakan suatu karya tulis ilmiah yang membahas topik atau
bidang tertentu berdasarkan hasil penelitian yang disusun oleh mahasiswa
tingkat sarjana sebagai tugas akhir studi formalnya di perguruan tinggi guna
memperoleh gelar sarjana (S1). Skripsi dapat diambil jika mahasiswa telah
menempuh 120 SKS dengan IPK ≥ 2,00, tanpa nilai E, dan telah mengikuti
Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
67. SPS 152701. Penulisan Karya Ilmiah 2
Deskripsi:
Mata kuliah Penulisan Karya Ilmiah 2 merupakan mata kuliah yang wajib
ditempuh oleh seluruh mahasiswa yang akan menyusun skripsi sebagai
tugas akhirnya. Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa tahaptahap penyusunan skripsi yang meliputi tahap persiapan: sistematika
penulisan skripsi, apa yang disebut sebagai topik dan masalah, pemilihan
topik dan masalah, pembatasan topik, penentuan judul dan pembuatan
kerangka karya ilmiah. Mata kuliah ini juga mengajarkan cara-cara
pengutipan dan penulisan rujukan, penyuntingan, dan pengetikan atau
penyajian skripsi. Dalam perkuliahan ini juga mengkaji tentang teknik
penulisan yang meliputi : bahan dan jumlah halaman, perwajahan yang
terdiri dari ukuran kertas dan penomoran serta penyajian yang meliputi
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penulisan judul, tujuan penyusunan, lembar persetujuan, abstrak, prakata,
daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.
68. SPS 152702.
Sosiologi Organisasi
Deskripsi :
Mata kuliah ini membahas tentang kehidupan pelaku organisasi dengan
sistem yang ada dalam suatu organisasi serta proses perubahan sistem
yang terdapat di dalamnya, baik yang disebabkan faktor eksternal maupun
internal, yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dibahas tentang hubungan
yang terjadi di dalam organisasi kemasyarakatan sebagai sarana mencapai
tujuan yang diinginkan organisasi pada khususnya dan masyarakat luas
pada umumnya.
69. SPS 152703.
Gerakan-gerakan Sosial
Deskripsi :
Mata kuliah Gerakan- Gerakan Sosial bertujuan memberikan dasar-dasar
pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang gerakan sosial,
serta peran dan perkembangannya sebagai kekuatan perubahan. Materi
kuliah meliputi pengertian dan prasyarat gerakan sosial, tipologi gerakan
sosial, gerakan sosial lama dan baru, perkembangan gerakan
keperempuanan, ecofeminism, peran ornop dalam gerakan sosial di
Indonesia, pemberdayaan masyarakat marginal, gerakan pembaharuan
masyarakat desa, serta radikalisme dan fundamentalisme agama di
Indonesia. Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu
memahami berbagai fenomena gerakan sosial dan implikasinya bagi
perubahan sosial; serta mengasah kemampuan social entrepreneurship
mereka
70. SPS 152704.
Perencanaan Kota dan Daerah
Mata kuliah ini dirancang untuk memberi pengertian kepada mahasiswa
tentang kedudukan dan peranan manusia dalam pembangunan, khususnya
perencanaan kota dan daerah, memberi bekal kepada mahasiswa agar
sanggup menduga potensi, reaksi, dan proyeksi sesuatu perencanaan
kota dan daerah, serta memberi kesadaran agar tidak terdorong ke arah
penyalahgunaan, sebaliknya justru terdorong ke arah penerapan yang sehat.

49

BUKU PEDOMAN FISIP 2016/2017

71. SPS 152705. Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan
Deskripsi:
Mata kuliah Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan merupakan mata kuliah
yang memberikan kepada mahasiswa pemahaman mengenai apa yang
disebut sebagai pembangunan berkelanjutan, perbedaannya dengan
pembangunan modern, berbagai dimensinya, dan isu-isu yang
melingkupinya. Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa tentang
berbagai masalah dalam konteks pembangunan di desa dan bagaimana
cara menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan dalam konteks
perdesaan. Mata kuliah ini juga membahas tentang konsep dan strategi
pembangunan perdesaan secara berkelanjutan serta unsur-unsur yang
terkait dengannya, baik ekologi, ekonomi pertanian, manajemen
pemerintahan, maupun sosial budaya.
72. SPS 152706.
Reforma Agraria
Deskripsi:
Mata kuliah Reforma Agraria merupakan mata kuliah yang memberikan
kepada mahasiswa tentang pengertian dari reforma atau pembaharuan
agraria secara umum dan reforma agria di Indonesia secara khusus. Mata
kuliah ini mengajarkan kepada mahasiwa pengertian, dan pemahaman
mengenai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembaruan di bidang
agrarian. Di dalam mata kuliah ini, dibahas proses-proses ekonomi politik
yang tercermin pada arah kebijakan terkait dengan struktur penguasan
agraria dan kelestarian lingkungan. Mata kuliah ini juga membahas
perencanaan dan pengelolaan reforma agraria sebagai basis pembangunan
yang terkait dengan persoalan tata kuasa tanah dan kekayaan alam untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka itu berbagai
pengalaman reforma agraria di berbagai negara akan dikemukakan.

50

BUKU PEDOMAN FISIP 2016/2017

B. JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi
Unggul dan handal dalam bidang kebijakan dan manajemen publik yang
dilandasi komitmen pada keadilan social
Misi
a. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang dilandasi nilai-nilai etik.
b. Membina kehidupan akademik yang sehat dan bermutu
c. Mengembangkan penelitian yang bermutu dan mendesiminasikan hasilhasilnya.
d. Revitalisasi pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan keadilan
sosial.
Tujuan
a. Tercapai kegiatan akademik yang jujur, obyektif dan bermutu.
b. Terealisasinya kegiatan akademik yang berfokus pada pengembangan
kebijakan dan manajemen publik.
c. Terciptanya suasana akademik yang sehat dan bermutu.
d. Terwujudnya pelayanan akademik yang sesuai dengan tuntutan
stakeholders.
e. Tersedianya kurikulum yang relevan dengan kebutuhan stakeholders.
f. Tersedianya fasilitas pembelajaran yang mendukung terselenggaranya
kegiatan akademik yang bermutu.
g. Tersedianya sumber daya manusia yang mendukung terselenggaranya
kegiatan akademik yang bermutu.
h. Terjalinnya kerjasama dengan institusi lain yang saling menguntungkan
atas dasar prinsip persamaan, judur dan adil.
2. Petunjuk Pelaksanaan Kuliah Praktikum
2.1 Ketentuan Umum
1. Kuliah Praktikum pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman
meliputi Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktikum Penelitian
Administrasi (PPA) dan Praktikum Administrasi Negara (PAN).
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2. Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah kuliah Praktek yang
dilakukan dengan mengunjungi suatu instansi tertentu
untuk
mengetahui pelaksanaan kegiatan administrasi secara langsung.
3. Praktikum Penelitian Administrasi (PPA) adalah kuliah yang berupa
praktek penelitian dalam bidang Ilmu Administrasi Negara.
4. Praktikum Administrasi Negara (PAN) adalah kuliah yang berupa
kegiatan analisis data empirik penyelenggaraan administrasi negara
yang dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalahmasalah penyelenggaraan administrasi negara.
5. Dosen Pengampu mata kuliah adalah dosen yang bertanggung jawab
terhadap penyelenggaraan suatu mata kuliah pada Program Studi
Ilmu Administrasi Negara.
6. Dosen Pembimbing adalah dosen Program Studi Ilmu Administrasi
Negara yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan/Program Studi untuk
membimbing pelaksanaan suatu kegiatan praktikum.
7. Program Studi Ilmu Administrasi Negara adalah satuan pelaksana
penyelenggara kegiatan proses belajar mengajar pada disiplin Ilmu
Administrasi Negara.
2.2 Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan
1. Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dilaksanakan oleh mahasiswa
Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang sedang menempuh
kuliah pada semester VI (enam);
2. Bobot Nilai Kredit KKL adalah 1 SKS dan harus diprogramkan pada
Kartu Rencana Studi (KRS) pada Semester dan Tahun Akademik
KKL diselenggarakan;
3. Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) mahasiswa
dibimbing oleh staf Dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi
Negara yang ditentukan oleh Ketua Jurusan/Program Studi;
4. Mahasiswa peserta KKL diwajibkan membuat Laporan kegiatan KKL
dan dinilai oleh Dosen Pembimbing;
5. Mahasiswa yang tidak lulus KKL diwajibkan mengikuti KKL pada
semester berikutnya.
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2.3 Pelaksanaan Kuliah Praktikum Penelitian Administrasi (PPA)
1. Kuliah Praktikum Penelitian Administrasi Negara (PPA) dapat diambil
oleh mahasiswa yang telah lulus mata kuliah Metode Penelitian
Sosial (MPS)
2. Kuliah Praktikum Metode Penelitian Administrasi (PPA) berupa
kegiatan penelitian di bidang Ilmu Administrasi Negara yang
dilakukan secara berkelompok maupun perseorangan.
3. Bobot Nilai Kredit mata kuliah Praktikum Penelitian Administrasi (PPA)
adalah 3 SKS dan harus diprogramkan pada Kartu Rencana Studi
(KRS) pada Semester dan Tahun Akademik Kuliah Praktikum
Penelitian Administrasi (PAN) dilaksanakan.
4. Kuliah Praktikum Penelitian Administrasi (PPA) dibimbing oleh Dosen
Pengampu mata kuliah dan dibantu oleh dosen lain dari Program
Studi Ilmu Administrasi Negara yang ditentukan oleh Ketua
Jurusan/Program Studi.
5. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan
memperhatikan masukan dari dosen pembimbing.
2.4 Pelaksanaan Kuliah Praktikum Administrasi Negara (PAN)
1. Kuliah Praktikum Administrasi Negara dapat diambil oleh mahasiswa
yang telah lulus mata kuliah Metode Penelitian Sosial (MPS).
2. Kuliah Praktikum Administrasi Negara (PAN) berupa kegiatan analisis
data empirik penyelenggaraaan Administrasi Negara yang dapat
digunakan untuk membantu memecahkan masalah-masalah
penyelenggaraan administrasi negara.
3. Bobot Nilai Kredit mata kuliah Praktikum Administrasi Negara (PAN)
adalah 3 SKS dan harus diprogramkan pada Kartu Rencana Studi
(KRS) pada Semester dan Tahun Akademik Kuliah Praktikum
Administrasi Negara (PAN) dilaksanakan.
4. Kuliah Praktikum Administrasi Negara (PAN) dibimbing oleh Dosen
Pengampu mata kuliah dan dibantu oleh dosen lain dari Program
Studi Ilmu Administrasi Negara yang ditentukan oleh Ketua
Jurusan/Program Studi.
5. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan
memperhatikan masukan dari dosen pembimbing.
2.5 Pembiayaan
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1. Untuk kelancaran perkuliahan Kuliah Kerja Lapangan (KKL),
pembiayaanya/pendanaan dibebankan pada Anggaran
DIPA
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal
Soedirman;
2. Untuk kelancaran perkuliahan Kuliah Praktikum Penelitian
Administrasi (PPA), pembiayaan / pendanaan dibebankan pada
Anggaran DIPA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Jenderal Soedirman;
3. Untuk kelancaran perkuliahan Kuliah Praktikum Administrasi Negara
(PAN), pembiayaan/pendanaan dibebankan pada Anggaran DIPA
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman.
3. Kurikulum
3.1 Kompetensi Program Studi Ilmu Administrasi Negara
1. Knowledge of field
a. Mempunyai pemahaman yang komprehensif mengenai Ilmu
Administrasi Negara yang berfokus pada Kebijakan dan
Manajemen Publik
b. Mempunyai pemahaman yang komprehensif mengenai praktek
Administrasi Negara.
c. Mempunyai pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai
keadilan sosial
2. Knowledge of technology
a. Mempunyai pemahaman yang baik mengenai rancang-bangun
Administrasi Negara
b. Mempunyai pemahaman yang baik mengenai peran dan manfaat
teknologi untuk meningkatkan mutu kebijakan dan manajemen
public
Logical dan Analitical Skill
a. Terampil menggali dan menjelaskan isu-isu maupun masalah publik
dalam kerangka keadilan sosial
b. Terampil dalam mencari alternatif penyelesaian masalah publik.
c. Mampu menguasai dan mengembangkan metodologi penelitian
administrasi negara
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Attitude
a. Mempunyai sikap ingin tahu dan kritis tentang dinamika
perkembangan Ilmu Adm Negara
b. Mempunyai sikap untuk melakukan internalisasi nilai-nilai Etik
c. Mempunyai kepekaan terhadap permasalahan praktek administrasi
negara
d. Memiliki semangat kejuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman
Ability / Capacity
a. Mampu bekerja dalam kelompok untuk mengidentifikasi dan
menyelesaikan masalah publik
b. Mampu bekerja secara mandiri dalam menyelesaikan masalah publik
c. Mampu berkomunikasi ilmiah secara lisan maupun tertulis dengan
baik.
d. Mampu menggali dan mengelola sumber daya untuk kemanfaatan
publik.
e. Memiliki kemampuan dalam pengoperasian komputer
f. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan
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3.2 Daftar Matakuliah dan Sebarannya
Semester - I
Kode
No.
Mata Kuliah
1. UNO151101
2. UNO151103
UNO151104
UNO151105
UNO151106
UNO151109
3. UNO151107
4.
5.
6.
7.
8.

UNO151108
SPO.151105
SPO.151106
SPA.151107
SPA.151108

9. SPA.151109
10. SPA.151110

Mata kuliah
Pendidikan Pancasila
Pendidikan Agama Katolik
Pendidikan Agama Kristen
Pendidikan Agama Budha
Pendidikan Agama Hindu
Pendidikan Agama
Konghucu
Pendidikan
Kewarganegaraan
Jati Diri Unsoed
Pengantar Sosiologi
Pengantar Ilmu Politik
Sistem Ekonomi Indonesia
Azas-Azas Manajemen
Pengantar Ilmu
Administrasi Negara
Sistem Hukum Indonesia
Jumlah

Bobot
(sks)
2

2

PR/S
PR

Keteterangan

MPK/ WAJIB
MKK/WAJIB
MKK/WAJIB
MKK/WAJIB
MKK/WAJIB
MKK/WAJIB

2

MPK/ WAJIB

2
3
3
3
3

MPK/ WAJIB
MKK/WAJIB
MKK/WAJIB
MKK/WAJIB
MKK/WAJIB

3

MKB/ WAJIB

3
26

MKK/WAJIB

Catatan:
1. Seluruh Mahasiswa/i Baru, hanya boleh mengambil sembilan (9) Mata Kuliah,
sejumlah 24 SKS;
2. Mata Kuliah: UNO.151107; yakni: Pendidikan Kewarganegaraan, HANYA
DIAMBIL oleh Mahasiswa/i yang memeluk Agama Islam, karena Mata Kuliah:
Pendidikan Agama Islam, ditawarkan/diambil di Semester II;
3. Mahasiswa/i yang Semester I mengambil Mata Kuliah Agama, yakni: (a)
UNO.151103; (b). UNO.151104; (c) UNO.151105; (d) UNO.151106; (e)
UNO.151109. Maka Mata Kuliah: UNO.151107; yakni: Pendidikan
Kewarganegaraan, diambil pada saat mahasiswa/i yang bersangkutan berada
di Semester III dan atau Semester berikutnya..
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Semester - II
Kode
No.
Mata Kuliah
1. UNO151202
2. UNO151210
3. SPO.151207
4. SPA.151204
5. SPA.151205
6. SPA.151206

Mata kuliah
Pendidikan Agama Islam
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Pengantar Antropologi
Dasar-Dasar Logika
Sistem Politik Indonesia

7.

SPA.151207

Organisasi & Manajemen

8.

SPA.151208
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Bobot
(sks)
2
2
2
3
3
3
3

PR/SPR

Keteterangan
MKK/WAJIB
MKK/WAJIB
MKK/WAJIB
MKK/WAJIB
MKK/WAJIB
MKK/WAJIB

SPR
SPA.15
1108
SPA.15
1109

MKK/WAJIB

MKK/WAJIB
Pengantar Statistik Sosial
3
SPR
Sistem Sosial Budaya
SPO.15
MKK/WAJIB
9. SPA.151209
3
Indonesia
1105
Jumlah
24
Catatan: Bagi Mahasiswa/i Non Muslim, yang bisa mengambil/menempuh 24
SKS, serta berkeinginan untuk tetap mengambil/menempuh 24 SKS,
diperkenankan mengambil Mata Kuliah yang ditawarkan di Semester di
atasnya, dengan catatan sebagai berikut:
1. Menunda pengambilan Mata Kuliah Bahasa Indonesia dan Bahasa
Inggris, dan akan mengambil/menempuhnya di Semester Genap
berikutnya (pada Semester IV, VI dan atau VIII);
2. Mengambil Mata Kuliah di Semester IV, VI, dan atau VIII yang tidak
mempersyaratkan Pre Req atau Semi Pre Req;
3. Tetap memperhatikan jumlah SKS yang boleh diambil/ditempuh
tidak lebih dari 24 SKS

Semester - III
Kode
No.
Mata Kuliah

Mata kuliah

Bobot
(sks)

1.

SPA.152301

Hukum Administrasi Negara

3

2.

SPA.152302

Metode Penelitian Sosial

3

3.

SPA.152303

4.

SPA.151304

5.

SPA.151305

6.

SPA.151306

Semester - IV
Kode
No.
Mata Kuliah
1. SPA.151401

Sistem Administrasi Negara
Indonesia
Organisasi Administrasi
Internasional
Dasar-Dasar Akuntansi
Administrasi Perpajakan
Jumlah

Mata Kuliah
Administrasi Keuangan
Negara

3

PR/SPR
SPR
SPA.1511
10
SPR
SPA.1512
05
SPR
SPA.1511
09

Keteteranga
n
MKB/ WAJIB

MKK/WAJIB

MKB/ WAJIB

3

MBB/PILIHA
N

3

MBB/
PILIHAN
MBB/
PILIHAN

3
18

Bobot
(sks)
3

PR/SPR

Keteteranga
n
MKB/WAJIB

SPR
SPA.1511
09

2.

SPA.152402

Teori Administrasi Negara

3

3.

SPA.151403

3

MKB/WAJIB

4.
5.
6.

SPA.151404
SPA.151405
SPA.151406

3
3
3

MKB/WAJIB

7.

SPA.151407

8.

SPA.151408

Manajemen Sumber Daya
Manusia
Kepemimpinan
Kewirausahaan
Hubungan Manusia Dlm
Organisasi
Administrasi Perkantoran
dan Perbekalan
Pengembangan Organisasi

9.

SPA.151409
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MKB/WAJIB

MPK/WAJIB
MKB/PILIHA
N

3

MBB/
PILIHAN

3

MBB/
PILIHAN

3

MBB/PILIHA
N

27

Semester - V
Kode
No.
Mata Kuliah
1. SPA.151501

Mata kuliah
Teori Pembangunan
Metode Penelitian
Administrasi
Administrasi
Pemerintahan Daerah

Bobot
(sks)
3

2.

SPA.152502

3.

SPA.151503

4.

SPA.152504

5.

SPA.152505

6.

SPA.151506

7.

SPA.152507

Statistika Terapan

3

8.

SPA.151508

Manajemen Pariwisata
Jumlah

3
24

Semester - VI
Kode
No.
Mata Kuliah

Teori Kebijakan Publik
Teori Pengambilan
Keputusan
Kebijakan & Manajemen
Kependudukan

Mata Kuliah
Administrasi
Pembangunan
Praktikum Penelitian
Administrasi
Sistem Informasi
Manajemen
Proses Formulasi
Kebijakan
Manajemen Pelayanan
Publik
Pelembagaan
Pembangunan

1.

SPA.151601

2.

SPA.152602

3.

SPA.152603

4.

SPA.152604

5.

SPA.151605

6.

SPA.152606

59

BUKU PEDOMAN FISIP 2016/2017

3

PR/SPR

MKB/ WAJIB
PR
SPA.1523
02

3
3
3

PR
SPA.1512
06
SPR
SPA.1524
02

3
3

SPR
SPA.1512
08

MKB/WAJIB

MBB/ PILIHAN
MBB/ PILIHAN

PR/SPR

Keteterangan
MKB/WAJIB

SPR
SPA.1525
02
SPR
SPA.1523
03
SPR
SPA.1525
04

3
3

MKB/ WAJIB

MBB/ PILIHAN

3
3

MKB/ WAJIB
MKB/ WAJIB

3

Bobot
(sks)

Keteterangan

MKB/WAJIB

MKB/ WAJIB
MPB/ WAJIB

MBB/ WAJIB
SPR
SPA.1515
01

MPB/ PILIHAN

7.

SPA.152607

8. SPA.151608
9. SPA.151609
10. SPA.151610
11. SPA.151611
12. SPA.152612

Semester - VII
Kode
No.
Mata Kuliah
1. UNO152701
2. SPO.152702
3. SPA.151703
4. SPA.151704
5. SPA.151705
6.

SPA.151706

7.

SPA.152707

8.

SPA.152708

9.

SPA.151709
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Manajemen Strategik
Perencanaan dan
Pengawasan
Pembangunan
Birokrasi & Perubahan
Sosial
Administrasi
Pembangunan Desa
Terpadu
Manajemen
Pembangunan Daerah
Kebijakan dan Politik
Anggaran
Jumlah

Mata kuliah
KKN
Skripsi
Magang
Perilaku Organisasi
Etika Administrasi Negara
Ilmu Perbandingan
Administrasi Negara
Implementasi &
Evaluasi Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
Manajemen
Pengembangan Wilayah
Jumlah
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3

SPR
SPA.1512
04

MBB/ PILIHAN

3

MPB/ PILIHAN

3

MBB/ PILIHAN

3

MBB/ PILIHAN

3

MPB/ PILIHAN

3

SPR
SPA.1525
04

MPB/ PILIHAN

PR/SPR

Keteterangan

36

Bobot
(sks)
3
6
2
3
3

MPK/WAJIB
MPK/WAJIB
MKB/WAJIB
MKB/ WAJIB
MKB/ WAJIB

3
3
3
3
29

MKB/ WAJIB
SPR
SPA.1525
04
SPR
SPA.1525
04

MPB/ WAJIB

MPB/ PILIHAN
MPB/ PILIHAN

Catatan:

Pengambilan Mata Kuliah Magang (SPA.151703) diatur secara
khusus, merujuk pada Buku Pedoman Magang yang diterbitkan
Jurusan.

Semester - VIII
Kode
No.
Mata Kuliah
1. UNO152801
2. SPO.152802
3. SPA.151803

Bobot
PR/SPR
Keteterangan
(sks)
MPK/WAJIB
Kuliah Kerja Nyata
3
MPK/WAJIB
Skripsi
6
MKB/WAJIB
Magang
2
Jumlah
11
Pengambilan Mata Kuliah Magang (SPA.151803) diatur secara
khusus, merujuk pada Buku Pedoman Magang yang diterbitkan
Jurusan.

Catatan:

Keterangan:
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Mata Kuliah

Syarat kelulusan mahasiswa Program Studi Administrasi Negara,
harus mengambil minimal 145 SKS ( 125 SKS Mata Kuliah Wajib
dan 20 SKS Mata Kuliah Pilihan).
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4. Daftar Dosen / Staf Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman
NO

NAMA DAN NIP

L/P

1.

Drs. Swastha Dharma, M.Si.
NIP. 19540614 198503 1 001

L

2.

Drs. Pawrtha Dharma, M.Si.
NIP. 19571020 198601 1 001
Drs. Anwaruddin, M.Si.
NIP. 19571021 198601 1 001
Drs. Abdul Rohman, M.Ag
NIP. 19600502 198803 1 001
Drs. Andi Antono, M.Si.
NIP. 19580828 198703 1 001
Prof.Dr. P.Israwan S., MS.
NIP. 19591223 198601 1 001
Drs. Guntur Gunarto
NIP. 19610525 198703 1 002
Drs. Ngalimun, MPA
NIP. 19580325 198702 1 001
Drs. Darmanto Sahat S,M.Kes
NIP. 19610407 198702 1 001
Drs. Mahmud Setiahadi, M.Si.
NIP. 19560813 198702 1 001

L

11.

Dra. Rukna Idanati, M.Kes
NIP. 19580622 198702 2 001

P

12.

Dr. Bambang Tri H., M.Si.
NIP. 19611205 198702 1 001

L

13.

Drs. H. Bahtaruddin, M.Si
NIP. 19550112 197402 1 001
Dr. Dyah Retna P., M.Hum.
NIP. 19640726 198903 2 003
Dr. Sukarso, M.Si.
NIP. 19631224 199002 1 001
Dr. Muslih Faozanudin,Msc
NIP. 19650929 199203 1 003

L

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

14.
15.
16.
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L
L
L
L
L
L
L
L

P
L
L

TEMPAT MATA PELAJARAN
TGL. LAHIR
POKOK
S2. Ilmu Adm.
Yogyakarta Organisasi
Negara, MAP Unsoed 24-06-1954 Manajemen
2004
S2. Adm.Negara
Yogyakarta Teori Administrasi
UGM, 18-05-99
20-10-1957 Negara
S2. Ilmu Politik
Yogyakarta Metode Penelitian
UGM. 25-01-99
21-10-1957 Sosial
S2.IAIN Sarifhidayat. Brebes
Pendidikan Agama
30-01-1996
02-05-1960 Islam
S2. Adm.Negara
Pemalang
Kebijakan Publik
UGM, 25-01-99
28-08-1958
S3. Adm. Negara
Yogyakarta Kebijakan Publik
UNPAD, 2000
23-12-1959
S1. Adm. Negara
Klaten
Administrasi
UNS, 14-01-1986
25-05-1961 Pemda & Kota
S1. Adm. Negara
Cilacap
Administrasi
UNS, 15-05-1986
25-03-1958 Pembangunan
S2. Sos Lingkungan Medan
Sistem Informasi
Unair, 2003
07-04-1961 Manajemen
S1.Adm.Negara
Ponorogo
Perilaku
UNS,02-09-1985, S2 13-08-1956 Administrasi
UNAIR
S1. Adm.Negara
Surakarta
Sistem Administrasi
UNS,01-02-1985, S2 22-06-1958 Negara Indonesia
UNAIR
S2. Adm.Negara
Purwodadi
Pengantar Ilmu
UGM, 19-8-1997
05-12-1961 Administrasi Negara
S3 IPB Bogor
S2. Ilmu Politik
Tnah Grogot Sistim Administrasi
UGM, 25-02-1999
15-12-1954 Negara Indonesia
S2. Kajian Wanita
Banjarnegara Pengantar Ilmu
UI, 15-02-2000
26-07-1964 Administrasi Negara
S3. Unpad 2012
Cilacap
Teori Administrasi
24-12-1963 Negara
S3.Unpad 2013
Bukateja
Pengantar Ilmu
28-09-1965 Adminis-trasi
Negara
PENDIDIKAN
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17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.

Drs. Simin, M.Si
NIP. 19670704 199203 1 003
Drs. Moh. Imron, M.Si.
NIP. 19660528 199203 1 001
Dr. Dra. Wahyuningrat, M.Si
NIP. 19661111 199203 2 003

L
L
P

Dra. Lilis Sri Sulistiani,MM
NIP. 19680309 199303 2 002
Drs. Ali Rokhman, M.Si.Ph.D
NIP. 19671017 199303 1 003
Dr. Slamet Rosyadi, M.Si.
NIP. 19720704 199702 1 001

P

Alizar Isna,S.Sos.,M.Si
NIP. 19710408 199802 1 001
Tri Yumarni, S.IP.,M.Si
NIP. 19750626 199903 2 002

L

L
L

P

S2. Adm.Negara
Univbraw, 31-9-99
S2. Adm.Negara
UNPAD
S2. Adm.Niaga
Univbraw, 04-2000
S3 Adm. Negara
Univbraw 2015
S2. MM Unsoed,
2002
S3. Univ Asahi
Jepang,27-9-2002
S3 Gottingen
University
06-02-2004
S2. Adm.Negara
Unibraw, 29-09-98
S2, Adm.Negara
UGM, 26-04-2003

Sukoharjo
04-07-1967
Batang
28-05-1966
Pacitan
11-11-1966

Organisasi dan
Manajemen
Azas-Azas
Manajemen
Analisa Sistem
Administrasi

Blitar
09-03-1968
Brebes
17-10-1967
Majalengka
04-07-1972

Manajemen Sumber
Daya Manusia
Sistem Informasi
Manajemen
Administrasi
Pembangunan

Kebumen
08-04-1975
Sleman
26-06-1975

Kebijakan Politik

25.

Sendy Noviko, S.Sos, M.Si
NIP. 19751116 200501 1 001

L

S2 UGM 2015

Jakarta
16-11-1975

26.

Dr.Denok Kurniasih, M.Si
NIP. 19790501 200501 2 001
Dwiyanto Indihono, S.Sos.,M.Si
NIP. 19800908 200501 1 001
Hikmah Nuraeni, S.Sos, MPA
NIP. 19780306 200501 2 002
Tobirin, S.Sos., M.Si
NIP. 19771016 200604 1 001

P

S3 Unpad 2013

L

S2, Adm.Negara
UGM, 25-04-2006
S2, Adm.Neg FISIP
UGM, 12-01-2002
S2 UGM,
Administrasi Negara

Cilacap
01-05-1979
Jakarta
08-09-1980
Purwokerto
06-03-1978
Brebes
16-10-1977

27.
28.
29.
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P
L
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Manajemen
Pembangunan
Regional
Implementasi &
Evaluasi Kebijakan
Publik
Azas-Azas
Manajemen
Proses Formulasi
Kebijakan Publik
Perilaku Organisasi
Hubungan Manusia
Dalam Organisasi

5. SILABUS MATA KULIAH JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
01. UNO151101 PENDIDIKAN PANCASILA
Deskripsi :
Pemahaman dan Penghayatan Pancasila:
Hakekat dan filsafat Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Garisgaris Besar Haluan Negara (GBHN), Pendalaman P-4 serta pemba hasan
masalah kemasyarakatan berdasarkan pendekatan dan penerapan nilai-nilai
Pancasila.
02. UNO151202 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Deskripsi :
Pengetahuan pemahaman dan penghayatan tentang aspek yang berhubungan
dengan keadaan mahluk, pelaksanaan ajaran Islam, peningkatan keimanan
terhadap Khalik, kerasulan dan melaksanakan syariat Islam.
03. UNO151103 PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK
Deskripsi :
Pengetahuan tentang manusia yang beriman kepada Allah melalui Kristus di
dalam Gereja, hidup menggereja dan memasyarakat dalam rangka
pengembangan sikap dan mentalitas hidup pribadi seseorang yang percaya
kepada Allah. Mampu menyatakan iman dalam kehidupan sehari-hari, dalam
hubungan dengan Allah, sesama manusia, alam semesta dan bangsa negara.
04. UNO151104 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
Deskripsi :
Kuliah ini mendalami pengertian agama, ibadat, pernyataan Allah, Manusia citra
Allah perkawinan, dosa dan reaksi Allah, Pribadi dan karya Yesus, Roh Kudus,
Perjanjian lama dan Baru, Gereja, Injil dan Escatologi Iman dan Syahadat.
05. UNO151105 PENDIDIKAN AGAMA BUDHA
Deskripsi :
Pemahaman tentang agama Budha dan pengalamannya dalam masyarakat
beragama, darma, dan kebaktian untuk iman (sadha) dalam menjaga
kelangsungan hidup agama, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD
1945.
64
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06. UNO151106 PENDIDIKAN AGAMA HINDU
Deskripsi :
Penghayatan keagamaan yang mantap kepada Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan
Yang Maha Esa, sehingga mampu mengendalikan diri dalam berpikir, berbicara,
berbuat dalam pengabdian pada Nusa, Bangsa dan Negara.
07. UNO151107 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Deskripsi :
Mata kuliah ini membahas dan memberi pengertian tentang masalah Pertahanan
Nasional (HANKAMNAS) secara komprehesif dan integral yang meliputi wawasan
Nusantara, Ketahanan Nasional, Politik dan strategis Hankamnas serta sistem
Hankam Rakyat Semesta.
08. UNO151108 JATI DIRI UNSOED
Deskripsi :
Mata kuliah ini menjelaskan hakekat manusia; kepribadian dan pengendalian diri;
Visi dan Misi Unsoed; Nilai Kejuangan Pangsar Soedirman; Pedoman
Pengelolaan Diri; Wawasa n Kebangsaan; Etika dan Etika Akademik serta
kesadaran hukum
09. UNO151109 PENDIDIKAN AGAMA KONGHUCU
Deskripsi :
10. UNO151210 BAHASA INDONESIA
Deskripsi :
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa setelah mendapat mata kuliah ini dapat
secara terampil menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam
penulisan karya ilmiah dan dalam bentuk lisan.
11. UNO152701 KULIAH KERJA NYATA (KKN)
Deskripsi :
Kuliah Kerja Nyata (KKN) diwajibkan bagi mahasiswa dengan bobot 3 sks dan
membekali para mahasiswa agar selain menguasai teori juga menguasai praktek
yang dilaksanakan melalui bentuk pengabdian kepada masyarakat dan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni.
Ada dua tahap:
65
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1. Pembekalan yang meliputi materi untuk mempelajari, mencari, menganalisis
data dan pembuatan program kerja dilapangan atau desa.
2. Melaksanakan Program kerja di desa selama minimum dua bulan dan
diakhiri dengan diskusi hasil pelaksanaan KKN serta membuat laporan hasil
KKN. Semua kegiatan mulai dari pembekalan sampai dengan laporan akhir
diberi penilaian untuk mendapatkan nilai akhir KKN.
12. UNO152801 KULIAH KERJA NYATA (KKN)
Deskripsi: ....... idem dengan UNO.152701
13. SPO.152702 SKRIPSI
Deskripsi:
Diatur dengan pedoman tersendiri, oleh Jurusan bersama Komisi Skripsi dengan
penulisan merujuk pada Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir/Skripsi, yang
diterbitkan oleh Fakultas.
14. SPO.152802 SKRIPSI
Deskripsi: ....... idem dengan SPO.152701
15. SPO.151105 – PENGANTAR SOSIOLOGI
Deskripsi :
Tujuan mata kuliah ini adalah memberi pengertian tentang konsep-konsep
dasar dalam sosiologi serta menerangkan sendi-sendi persfektifnya dalam
mencandra gejala sosial.
16. SPO.151106 – PENGANTAR ILMU POLITIK
Deskripsi :
Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengertian-pengertian kepada
mahasiswa tentang dasar-dasar pengetahuan tentang politik. Materi perkuliahan
meliputi dasar-dasar politik, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan, ruang lingkup
ilmu politik, hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya, konsep konsep ilmu
politik, asal mula negara dan terbentuknya negara, partai partai politik dan
komunisme serta istilah demokrasi dalam terminologi komunis.
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17. SPO.151207 – BAHASA INGRIS
Deskripsi :
1. TUJUAN :
a. Meningkatkan kemampuan membaca dan membahas karya ilmu sesuai
dengan disiplin ilmu masing-masing fakultas yang di tulis dalam bahasa
bacaan tersebut secara lisan maupun tulisan.
b. Membahas tata bahasa guna memperoleh pengertian yang diungkapkan
melalui struktur bahasa tertentu yang dijumpai dalam bacaan.
c. Memberikan pengetahuan dasar tentang penulisan ringkasan/ summary
dengan menggunakan struktur bahasa Inggris yang benar.
18. SPA151107 SISTIM EKONOMI INDONESIA
Deskripsi :
Mata kuliah ini mengantar mahasiswa tahun pertama kerangka dasar ilmu Ekonomi. Pembahasan dimulai dari permasalahan ekonomi, analisis, model dan
kebijaksanaan pemecahan masalah. Selanjutnya dibahas pendekatan mikro yang
mengamati perilaku para pelaku ekonomi secara individual baik sebagai
produsen, konsumen dan juga pasar yang merupakan pertemuan kedua pelaku
terdahulu. Juga sedikit dibahas Pendekatan makro dalam pemecahan masalah
ekonomi. Disini dibahas Pendapatan dan Produksi Nasional yang meliputi unsurunsur yang mempengaruhi (Konsumsi,Investasi, pengeluaran pemerintah, expor,
impor, uang, pajak harga, tingkat bunga, kurs, valuta) dan kebijaksanaan
pemerintah dalam mengendalikan besaran-besaran itu.
19. SPA151108 ASAS-ASAS MANAJEMEN
Deskripsi :
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa tahu , mengerti dan memahami arti
pentingnya fungsi-fungsi Manajemen dalam suatu organisasi serta tahu
bagaimana cara menggerakan dan mengorganisasi faktor-faktor sumber daya
untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara efektif
dan efesien.
20. SPA151109 PENGANTAR ILMU ANDMINISTRASI NEGARA
Deskripsi :
Memberikan dasar-dasar pengetahuan tentang ilmu administrasi negara secara
umum, proses dan paradigma-paradigma yang berkembang dalam cabang ilmu
ini.
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21. SPA151110 SISTIM HUKUM INDONESIA
Deskripsi :
Kuliah ini memahami pengertian terjadinya tata hukum Indonesia, sejarah aneka
hukum yang berlaku, politik hukum, sistim pemerintahan, pembagian lapangan
hukum, hukum perdata, hukum dagang, hukum adat, hukum Islam, hukum antar
tata hukum, hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum
agraria, hukum pajak, hukum perburuhan, hukum sosial, hukum pidana dan
hukum internasional.
22. SPA151204 PENGANTAR ANTROPOLOGI
Deskripsi :
Mata kuliah ini dirancang dengan maksud agar mahasiswa dapat memahami
konsep-konsep dasar antropologi sebagai ilmu, juga agar mahasiswa dapat
memahami bahwa tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan,
juga tentang kebudayaan yang selalu berubah dalam suatu masyarakat. Materi
kuliah meliputi konsep dasar antropologi, perubahan masyarakat dan kebudayaan, sistem kekerabatan dan sesi-segi kebudayaan yang lain.
23. SPA151205 DASAR-DASAR LOGIKA
Deskripsi :
Mata kuliah ini dirancang dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan mahasiswa tentang dasar-dasar berfikir logis, cara membuat keputusan dan kesimpulan
yang logis. Materi kuliah meliputi: pengertian filsafat, sejarah filsafat, logika
sebagai cabang filsafat dan ilmu, berfikir, azas-azas dan unsur-unsur berfikir dan
penyimpulan deduktif maupun induktif.
24. SPA151206 SISTEM POLITIK INDONESIA
Deskripsi :
Mengantar mahasiswa memahami sistim politik yang pernah dan sedang berlaku
di Indonesia. Dalam kuliah ini mahasiswa terlebih dahulu dikenalkan pada
pendekatan analisis sistim politik. Kepada mahasiswa dikenalkan fungsi
pendekatan analisis sistim politik, dan juga dikenalkan fungsi yang terdapat dalam
sistim politik.Fungsi input output merupakan fokus bahasan dalam ini. Kelompok
kepentingan, partai politik, badan eksekutif, badan legislatif, badan yudikatif dan
birokrasi, merupakan struktur-struktur politik yang mendapat sorotan dalam mata
kuliah ini. Demikian pula peran yang dimiliki oleh militer juga mendapat porsi
untuk dibahas. Selain mengupas fungsi-fungsi input dan output serta struktur68
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struktur yang menjalankannya, tidak ketinggalan bibahas pula mengenai
partisipasi masyarakat dalam sitim politik. Berdasarkan pada pembahasan
konseptual tersebut, mahasiswa diajak membahas sistem politik yang pernah
berlaku yaitu sistem politik pada zaman demokrasi parlementer/liberal dan sistem
politik pada zaman demokrasi Pancasila.
25. SPA151207 ORGANISASI DAN MANAJEMEN
Deskripsi :
Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang hubungan organisasi dan manajemen dan semua aspek yang berkaitan, pendekatan Teori Neo klasik, konflik
kelompok, pendekatan kepemimpinan administrasi, organisasi dan manajemen
di negara berkembang dan penyempurnaannya serta pertumbuhan dan
perkembangan Birokrasi di Indonesia.
26. SPA151208 PENGANTAR STATISTIK SOSIAL
Deskripsi :
Mata kuliah ini dirancang dengan maksud memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang cara kerja statistik dalam suatu penelitian sosial, juga diharapkan
mahasiswa dapat mengambil suatu kesimpulan dalam memproses data
dengan statistik baik statistik deskriptif maupun inferensial. Materi kuliah
meliputi antara lain yaitu pengertian dan peranan statistik sosial, penyajian data,
daftar distribusi frekuensi, ukuran gejala pusat dan ukuran letak, simpangan,
despersi dan variasi, pengujian hipotesis, uji kecocokan dan perbedaan, analisis
varian, analisis korelasi dan regresi.
27. SPA151209 SISTIM SOSIAL BUDAYA INDONESIA
Deskripsi :
Mata kuliah ini dirancang dengan tujuan untuk memberikan pengertian kepada
mahasiswa tentang struktur dan sistim hubungan sosial masyarakat Indonesia,
dimensi kemajemukan masyarakat Indonesia, konfliks dan integrasi yang terjadi
pada masyarakat Indonesia. Materi perkuliahan antara lain meliputi: pengertian
sistem dan teori sistem, pendekatan teoristis, struktur majemuk masyarakat
Indonesia, struktur kepartaian sebagai perwujudan struktur sosial masyarakat
Indonesia dan struktur masyarakat Indonesia dan masalah integrasi nasional
serta masalah etnisitas.
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28. SPA152301 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Deskripsi :
Pengantar: Penamaan, pengertian, hubungan dengan bidang hukum yang lain.
Tempat ilmu HAN, sejarah perkembangan dan sumber-sumber HAN,. Aspekaspek normatif HAN, Landasan HAN, Susunan pemerintahan negara RI,
Instrumen Pemerintahan, Asas nechmatigheid dalam pemerintahan, tindak
pemerintahan, penegakan HAN, Sanksi dalam HAN, Perlindungan hukum dan
kodifikasi HAN, Peradilan TUN, Macam-macam keputusan pemer intah, Asas
umum pemerintahan yang baik.
29. SPA152302 METODE PENELITIAN SOSIAL
Deskripsi :
Memberikan pengertian tentang tuntutan deduktif dan eduktif perkembangan ilmu
pengetahuan maupun pembangunan bangsa, yang harus dijawab dengan.
Pelbagai jenis penelitian, khususnya penelitian lapangan sosial. Pelbagai jenis
metode/teknik/instrumen penelitian-penelitian Pelbagai model analisis penelitian.
Serangkaian sikap cermat dan lengkap serta obyektif dan kontruktif
30. SPA152303 SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA
Deskripsi :
Mata kuliah ini sebagai Pedoman dalam usaha penyempurnaan dan pendapatan
administrasinegara baik yang menyangkut segi kelembagaan , ketatalaksanaan ,
kepegawaian maupun sarana yang dikaitkan dengan upaya mendukung
pembangunan Nasional . Selain itu sebagai usaha penjabaran Pancasila dan UUD
1945 dalam rangka sistem pemerintahan Republik Indonesia dan mekanisme
kepemimpinan Nasional yang sudah melembaga.
31. SPA151304 ORGANISASI DAN ADMINISTRASI INTERNASIONAL
Deskripsi :
Meningkatkan pengetahuan dan memperluas cakrawala mengenai masalahmasalah yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa internasional yang terjadi di
dunia, khususnya menyangkut perang dan damai, agar lebih mampu
mentanisipasi segala dampak negatif dari kemanjuan teknologi dan era
globalisasi, serta lebih bijaksana untuk meratakan jalan ke arah perdamaian.
Materi yang dibahas meliputi : kedudukannya dalam dalam ilmu politik, pengertian
dan definisi penggolongan organisasi Internasional, sejarah perkembangan,
pendekatan pokok, legal personality, dokrin kedaulatan negara dalam
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pelaksanaan kerjasama internasional, aliasnsi suci, liga bangsa-bangsa, PBB,
negara dalam kerjasama internasional, sejarah perkembangan gerakan Non Blok,
Asean, organiasi Konferendsi Islam, liga negara-negara Arab dan kerjasama
internasional dibidang lingkungan hidup global.
32. SPA151305 DASAR-DASAR AKUTANSI
Deskripsi :
Untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang arti dan peranan
akutansi. bentuk dan isi laporan keuangan, akutansi untuk kas/bank, akutansi
untuk piutang dan hutang, akutansi untuk persediaan dan akutansi untuk harta
tetap.
33. SPA151306 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Deskripsi :
Memberikan pemahaman tentang peranan dan fungsi perpakakan, hak negara,
prinsip-prinsip dan tarif pajak, subjek dan obyek pajak, proses pemungutan semua
jenis pajak serta kebijaksanaan pembiayaan pembangunan Nasional.
34. SPA151401 ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA
Deskripsi :
Memberi pemahaman kepada mahasiswa secara garis besar mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara yang tertuang dalam
APBN pada setiap tahun, khususnya sejak proses penyusunan DUP dan DUK
sampai pada pelaksanaan transaksi pembayaran yang berakibat terjadinya
pengeluaran/pembiayaan negara.
35. SPA152402 TEORI ADMINISTRASI NEGARA
Deskripsi :
Mata kuliah ini diharapkan bisa membawa mahasiswa agar dapat memahami teori
teori Administrasi negara, baik dalam konteks politik ataupun administrasi. Sejak
munculnya teori-teori dasar yang mendasari kehidupan ekomomi, politik dan
administrasi saat itu dan relevansinya hingga perkembangan teori administrasi
negara, yang mengarah pada terciptanya tatanan kehidupan yang semakin baik.
Berbagai peroblem yang muncul dalam pelaksanaan administrasi negara
menujukan makin kompleknya permasalahan yang dihadapi. Karenanya
munculnya berbagai teori tentang pelaksanaan administrasi negara, perlu
diantisipasi dalam mendukung sistem organisasai yang sehat. Di sisi lain
71

BUKU PEDOMAN FISIP 2016/2017

implementasi kebijakan ketentuan adanya sikap kritis dalam menghadapi issue
dalam pelaksanaan administrasi negara.
36. SPA151403 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
Deskripsi :
Membahas pendekatan sitem dan kebijaksanaan kepegawaian, teknik analisis
pekerjaan, uraian jabatan, evaluasi jabatan, dan penelitian pegawai, proses
perencanaan, pengadaan, seleksi, penempatan dan promosi. Serta membahas
masalah konflik dalam organisasi perusahaan, motivasi, pembinaan karier dan
peningkatan produktivitas. Dilengkapi pula dengan pembahasan kasus-kasus
organisasi dan manajemen kepegawaian di berbagai perusahaan.
37. SPA 151404 KEPEMIMPINAN
Deskripsi :
Kepemimpinan adalah salah satu aspek yang cukup penting dalam proses
administrasi. Kuliah ini bermaksud memberikan dasar-dasar pengertian
kepemimpinan (Administrasi) faktor-faktor yang mem pengaruhinya, tipe-tipe
dan gaya kepemimpinan, teknik memimpin dan peranannya untuk
mengembangkan administrasi, khususnya lingkup administrasi negara. Dan untuk
mempelajari hal hal yang dapat mengganggu atau menghalangi kepemimpinan
seseorang.
38. SPA 151405 KEWIRAUSAHAAN
Deskripsi: Sedang dalam tahap revisi/rekonstruksi Rencana Pembelajaran
Semester (GBPP – SAP)
39. SPA151406 HUBUNGAN MANUSIA DALAM ORGANISASI
Deskripsi :
Mata kuliah ini diberikan untuk meningkatkan pemahaman efektifitas organisasi
melalui pendalaman perilaku manusia yang berorientasi dalam organisasi, serta
membantu pemahaman pemecahan masalah organisasi dalam rangka mencapai
tujuan.
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40. SPA151407 ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PERBEKALAN
Deskripsi :
Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk melahirkan
pegawai-pegawai tatausaha yang cakap dan meningkatkan kinerja ketatausahaan, segi pengurusan terhadap tatausaha, dan segi efisiensi pekerja kantor.
Materi yang dibahas meliputi : pengertian dan lingkup, konsepsi tata-usaha
sebagai pekerjaan perkantoran, sistim, organisasi, komunikasi, laporan manajerial,manajemen kearsipan, kontrol, efisiensi, tata ruang, perbekalan
mesin, perabotan dan perkembangan ilmu administrasi perkantoran.
41. SPA151408 PENGEMBANGAN ORGANISASI
Deskripsi :
Kuliah ini mengantarkan mahasiswa agar memahami permasalahan yang dihadapi
organisasi pada masa kini, memahami pentingnya pengembangan bagi suatu
organisasi, serta mengetahui berbagai strategi yang dilakukan oleh organisasi
dalam melakukan pengembangan. Metode kuliah ini dilakukan dengan metode
ceramah, diskusi kelas dan pemberian tugas-tugas terstruktur.
Pokok bahasan meliputi :
a. Pendahuluan, definisi organisasi, secara statis, dinamis dan pendekatan
organisasi.
b. Faktor-faktor penyebab perubahan Organisasi
c. Konsep Pengembangan Organisasi
d. Pengalaman terhadap Pengembangan kelembagaan
e. Strategi Nasional untuk meningkatkan kapasitas lembaga.
42. SPA151409 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Deskripsi: Sedang dalam tahap revisi/rekonstruksi Rencana Pembelajaran
Semester (GBPP – SAP)
43. SPA151501 TEORI PEMBANGUNAN
Deskripsi :
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pembangunan
yang dilakukan oleh negara-negara dunia ketigadalam mengatasi berbagai
persoalan hidup negaranya. Pembahasan tersebut menyangkut tentang
pembangunan di tinjau dar sudut taxonomis dan diakronis dan munculnya
paradigma pembangunan. Mahasiswa diharapkan dapat membuat analisis
tentang strategis pembangunan yang diterapkan di negara negara berkembang,
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khususnya di negara Indonesia dengan keuntungan dan kelemahan terhadap
penerapan strategis pembangunan tertentu.
44. SPA152502 METODE PENELITIAN ADMINISTRASI
Deskripsi :
Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada para mahasiswa pengetahuan
dasar tentang logika dan metode penelitian sosial untuk penelitian administrasi
dan kebijaksanaan. Karena itu hendak dikembangkan dalam kuliah ini adalah :
1. Kemampuan untuk mengembangkan dan mengidentifikasikan masalahmasalah administrasi dan kebijaksanaan.
2. Kemampuan untuk memformulasikan masalah-masalah tersebut kedalam
suatu kerangka analisis konsep administrasi maupundisiplin-disiplin lain,
seperti sosiologi, psikologi sosial, antropologi sosial dan ilmu politik.
3. Kemampuan untuk menyusun hipotesis – hipotesis yang operasional
berlandaskan teori-teori dari disiplin ilmu lain.
4. Kemampuan untuk menggunakan berbagai teknik pengumpulan data di dalam
penelitian mengenai masalah masalah administrasi dan kebijaksanaan sosial
baik teknik kuantitatif maupun teknik kualitatif, didalam penelitian administrasi
dan kebijaksanaan.
5. Kemampuan untuk menyusun suatu rencana penelitian yang baik dan yang
utama adalah kemampuan untuk melaksanakan penelitian
45. SPA151503 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
Deskripsi :
Studi tentang perkembangan pemerintah Daerah di Indonesia, boleh dikatakan
memadai namun aspek-aspek "administrasi" (administrasi) nya kurang mendapat
sorotan yang tepat. Aspek-aspek tersebut misalnya meliputi :
Struktur dan mekanisme kelembagaan, tata kerja dan tata hubungan kelembagaan, sistem perencanaan sampai dengan pengontrolan pada entitas
Pemerintahan Daerah itu sendiri, dsbnya: acapkali dibicara kan bertindak
(overlapped) dengan topik Pemerintahan Daerah termaksud. Disamping
itu,sebagai fenomena zaman sekarang, pertumbuhan kota sangat menonjol. Hal
ini memang banyak disoroti hanya dari sisi fisiknya saja. Topik ini perlu juga
diangkat sebagai suatu obyek studi.
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46. SPA152504 TEORI KEBIJAKAN PUBLIK
Deskripsi :
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa
tentang seluk beluk kebijakan publik sejak dari proses perumusan masalah,
proses formulasi kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Untuk
memperoleh pengetahuan tersebut dilakukan dengan metode perkuliahan, diskusi
untuk membahas masalah publik yang aktual dan potensial yang muncul dalam
media serta melakukan review terhadap literatur tertentu.
47. SPA152505 TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Deskripsi: Sedang dalam tahap revisi/rekonstruksi Rencana Pembelajaran
Semester (GBPP – SAP)
48. SPA152506 KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KEPENDUDUKAN
Deskripsi: Sedang dalam tahap revisi/rekonstruksi Rencana Pembelajaran
Semester (GBPP – SAP)
49. SPA152507 STATISTIKA TERAPAN
Deskripsi :
Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah pengantar statistik sosial.
Tujuan mata kuliah ini adalah untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa
dalam hal pengolahan/analisis data statistik dengan menggunakan teknologi
komputer. Materi yang dibahas meliputi : Satistik deskriptif yang hanya berusaha
menggambarkan/menyajikan hasil analisis data, dan juga dibahas statistik induktif
yang hanya berusaha untuk menyimpulkan hasil analisis data.
50. SPA151508 MANAJEMEN PARIWISATA
Deskripsi: Sedang dalam tahap revisi/rekonstruksi Rencana Pembelajaran
Semester (GBPP – SAP)
51. SPA151601 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Deskripsi :
Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang
pengertian, aspek-aspek, perencanaan, proses dan strategi pembangunan, serta
pengawasan dan penyempurnaan Administrasi Pembangunan.
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52. SPA152602 PRAKTIKUM PENELITIAN ADMINISTRASI NEGARA
Deskripsi :
Mata Kuliah ini diberikan dengan maksud untuk memberikan pengetahuan kepada
mahasiswa mengenai bagaimana cara mengidentifikasikan masalah administrasi
negara, membuat alternatif pemecahan masalah dan membuat rekomendasi bagi
pemecahan tersebut.
53. SPA152603 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
Deskripsi:
Memberi akan pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya peranan
informasi dalam Pengambilan Keputusan, baik untuk kepentingan perencanaan,
pengorganisasian, dan evaluasi organisasi. Secara garis besar, untuk mencapai
tujuan tersebut, maka pemahaman konteks organisasional, sifat-sifat informasi,
dan model aktivitas organisasi sebagai dasar untuk pemahaman tersebut.
Setelah mahasiswa mendapat perkuliahan beberapa tatap muka atau sudah akhir
kuliah mahasiswa diharapkan mampu untuk: Menjelaskan tentang peranan informasi dalam Pengambilan keputusan, baik untuk kepentingan perencanaan,
pengorganisasian, dan evaluasi organisasi.
54. SPA152604 PROSES FORMULASI KEBIJAKAN
Deskripsi: Sedang dalam tahap revisi/rekonstruksi Rencana Pembelajaran
Semester (GBPP – SAP)
55. SPA151605 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK
Deskripsi: Sedang dalam tahap revisi/rekonstruksi Rencana Pembelajaran
Semester (GBPP – SAP)
56. SPA152606 PELEMBAGAAN PEMBANGUNAN
Deskripsi: Sedang dalam tahap revisi/rekonstruksi Rencana Pembelajaran
Semester (GBPP – SAP)
57. SPA152607 MANAJEMEN STRATEGIK
Deskripsi: Sedang dalam tahap revisi/rekonstruksi Rencana Pembelajaran
Semester (GBPP – SAP)
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58. SPA151608 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN
Deskripsi: Sedang dalam tahap revisi/rekonstruksi Rencana Pembelajaran
Semester (GBPP – SAP)
59. SPA151609 BIROKRASI DAN PERUBAHAN SOSIAL
Deskripsi: Sedang dalam tahap revisi/rekonstruksi Rencana Pembelajaran
Semester (GBPP – SAP)
60. SPA1511610 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DESA TERPADU
Deskripsi:
Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang strategi
pembangunan desa yang lebih berorientasi kepada masyarakat kelompok sasaran
dan leibh menjamin keberhasilan pembangunan. Materi yang dibahas meliputi :
pendahuluan, mekanisme pelaksanan, intergreated area development
(pembangunan wilayah terpadu), dan tugas akhir.
61. SPA151611 MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi: Sedang dalam tahap revisi/rekonstruksi Rencana Pembelajaran
Semester (GBPP – SAP)
62. SPA152612 KEBIJAKAN DAN POLITIK ANGGARAN
Deskripsi: Sedang dalam tahap revisi/rekonstruksi Rencana Pembelajaran
Semester (GBPP – SAP)
63. SPA151703 M A G A N G
Deskripsi:
Diatur dengan pedoman tersendi dalam BUKU PEDOMAN MAGANG
64. SPA151803 M A G A N G
Deskripsi:
Diatur dengan pedoman tersendi dalam BUKU PEDOMAN MAGANG
65. SPA151704 PERILAKU ORGANISASI
Deskripsi:
Memberikan gambaran tentang teori-teori administrasi dan organisasi khususnya
guna untuk mengetahui dan memahami serta menerapkan berbagai konsep dan
teori perilaku organisasi untuk mengindentifikasi dan menganalisis berbagai
macam perilaku dalam organisasi yang dapat diimplementasikan.
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66. SPA151705 ETIKA ADMINISTRASI NEGARA
Deskripsi:
Untuk menghantarkan mahasiswa memahami konsep etika dan moral, serta persoalan-persoalan yang timbul yang berhubungan dengan etika dan moral.
Persoalan-persoalan organisasi yang komplek dan cepat berubah menghendaki
perlunya diperhatikan faktor etika dan moral disamping faktor efisiensi dalam
pembuatan keputusan. Dilema yang dihadapi oleh etika manajemen adanya
konflik antara kepentingan-kepentingan organisasi yang bersifat ekonomik dan
sosial.
67. SPA151706 ILMU PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA
Deskripsi:
Untuk mengantarkan mahasiswa agar mengetahui berbagai sistem administrasi di
berbagai negara. Selain itu untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari
setiap sistem Administrasi negara yang ada dengan maksud agar mahasiswa
mengetahui bahwa sistem administrasi negara dipengaruhi oleh lingkungan.
Pemahaman ini akan membantu di dalam upaya melakukan penyusunan teori
administrasi negara yang bersifat universal.
68. SPA152707 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
Deskripsi: Sedang dalam tahap revisi/rekonstruksi Rencana Pembelajaran
Semester (GBPP – SAP)
69. SPA152708 ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK
Deskripsi:
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa
tentang prosedur, metode dan manfaat analisis kebijaksanaan publik. Materi
yang dibahas meliputi : Pengertian, definisi, dan makna analisis, posisi analisis,
pentingnya anali sis, bentuk-bentuk analisis, proses perumusan masalah, metode
analisis, rekomendasi, contoh analisis, dan tugas akhir.
70. SPA151709 MANAJEMEN PENGEMBANGAN WILAYAH
Deskripsi: Sedang dalam tahap revisi/rekonstruksi Rencana Pembelajaran
Semester (GBPP – SAP).
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C. JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi
Menjadi institusi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul dalam
pengembangan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi komunikasi yang berbasis
kearifan local hingga tahun 2020
Misi
1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi
pada pengembangan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi komunikasi
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berorientasi pada
pengembangan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi komunikasi
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis ilmu
pengetahuan, seni, dan teknologi komunikasi
4. Menyelenggarakan kerjasama dalam rangka pengembangan ilmu
pengetahuan, seni, dan teknologi komunikasi
5. Menyelenggarakan kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan,
pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat
Tujuan
1. Menghasilkan sarjana yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan
kemampuanan alisis pada bidang ilmu komunikasi
2. Menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi ditingkat local, nasional,
serta internasional
3. Menghasilkan riset dan publikasi di bidang ilmu, seni, dan teknologi
komunikasi
4. Menerapkan hasil riset dan keterampilan di bidang ilmu komunikasi pada
masyarakat
5. Membangun kemanunggalan antara program studi dengan para pemangku
kepentingan
6. Memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam rangka
pengembangan program studi
7. Meningkatkan peran-serta sumberdaya program studi untuk kepentingan
masyarakat

79

BUKU PEDOMAN FISIP 2016/2017

Profil Lulusan
Sarjana ilmu komunikasi yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan
kemampuanan alisis di bidang komunikasi dan pemberdayaan masyarakat yang
berbasis kearifan lokal.
Kompetensi Lulusan
1. Memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memahami, menganalisis,
serta memecahkan permasalahan dan fenomena komunikasi yang terjadi di
masyarakat
2. Mempunyai keterampilan menerapkan ilmu komunikasi untuk bekerja pada
konteks local dan global dengan dukungan bahasa dan teknologi
komunikasi
3. Memiliki motivasi, sikap dan perilaku sesuai dengan etika profesi dalam
mengembangkan profesionalisme di bidang komunikasi
4. Memiliki kemampuan mengimplementasikan ilmu komunika sisesuai dengan
kebutuhan profesi, industry dan social
5. Mempunyai kemampuan mengembangkan kompetensi komunikasi untuk
memberdayakan masyarakat

2. Petunjuk Pelaksanaan Kuliah Praktikum
2.1 Ketentuan Umum
1. Kuliah Praktikum pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman meliputi
Retorika, Fotografi, Komputer & Multimedia, Sinematografi,
Komunikasi Visual, Jurnalistik Media Cetak, Jurnalistik Media
Elektronik,Produksi Siaran Radio, Produksi Siaran Televisi, Iklan
Media Cetak, Iklan Media Elektronik, Teknik Kehumasan,
Manajemen Kehumasan, Komunikasi Bisnis dan Kerja Praktek.
2. Selain kelima belas matakuliah praktikum tersebut juga akan
dilaksanakan Kuliah Kerja Lapangan yang merupakan kuliah praktik
yang dilakukan dengan mengunjungi suatu instansi yang terkait
dengan bidang komunikasi di lokasi tertentu guna memperkenalkan
kepada mahasiswa pengalaman dunia kerja di bidang komunikasi
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3. Praktikum Retorika adalah kuliah yang melatih mahasiswa agar
mempunyai kemampuan berbicara di depan orang banyak (public
speaking) dengan cara tatap muka.
4. Praktikum Fotografi adalah kuliah yang memperkenalkan
mahasiswa kepada teknologi fotografi dengan berfokus pada
pengenalan akan sejarah singkat teknologi fotografi; anatomi dan
psikologi kamera; pencahayaan; pemotretan; olah digital. Dalam
perkuliahan akan diadakan kegiatan fotografi/praktikum dengan
output berupa karya fotografi yang mendukung fungsi kerja
jurnalistik dan kehumasan.
5. Praktikum Komputer & Multimedia adalah kuliah praktikum yang
membahas tentang visual dwimatra, trimatra dan audiovisual untuk
dimanfaatkan sebagai basis multimedia komunikasi.
6. Praktikum Sinematografi adalah mata kuliah praktikum yang
mengarahkan mahasiswa untuk mempelajari aspek teknis dalam
produksi sebuah sinema dimulai dari penulisan skenario sampai
pengambilan gambar dan editing. Dalam perkuliahan ini
diselenggarakan praktikum untuk mengasilkan sebuah karya film
pendek.
7. Praktikum Komunikasi Visual adalah matakuliah praktikum yang
memperkenalkan mahasiswa terhadap aspek visual grafik, visual
tiga dimensi, visual bahan mikro, bahan multimedia, storyboard dan
produksi visual.
8. Praktikum Jurnalistik Media Cetak adalah matakuliah praktikum
yang membekali kecakapan teknis mahasiswa di dalam
melaksanakan wawancara, menggunakan bahasa jurnalistik,
penulisan berita, penulisan artikel, penulisan feature dan pelaporan
mendalam.
9. Praktikum Jurnalistik Media Elektronik adalah matakuliah praktikum
yang mempersiapkan mahasiswa memiliki kecakapan dalam hal
produksi berita radio siaran & TV dan produksi feature radio & TV.
10. Praktikum Produksi Siaran Radio adalah matakuliah praktikum yang
mempersiapkan mahasiswa memiliki kecakapan di dalam hal
pemrograman, produksi, penyiaran dan manajemen siaran radio.
11. Praktikum Produksi Siaran Televisi adalah matakuliah praktikum
yang mempersiapkan mahasiswa memiliki kecakapan di dalam hal
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12.
13.

14.
15.
16.
17.

pemrograman, produksi, penyiaran dan manajemen siaran televisi
non-berita.
Praktikum Iklan Media Cetak adalah mata kuliah yang
mempersiapkan mahasiswa memiliki kecakapan dalam hal
pembuatan skenario, storyboard dan produksi iklan media cetak.
Praktikum Iklan Media Elektronik adalah mata kuliah yang
mempersiapkan mahasiswa memiliki kecakapan dalam hal
pembuatan skenario, storyboard dan produksi iklan media
elektronik.
Praktikum Teknik Kehumasan adalah matakuliah praktikum yang
mempersiapkan mahasiswa untuk menyelenggarakan publisitas,
penulisan kehumasan, penyelenggaraan event kehumasan
Praktikum Manajemen Kehumasan adalah matakuliah yang
mempersipkan mahasiswa memiliki kecakapan dalam hal
perencanaan, strategi, kebijakan dan evaluasi program kehumasan.
Praktikum Komunikasi Bisnis adalah matakuliah praktikum yang
mempersiapkan kemampuan teknis mahasiswa dalam hal
korespondensi bisnis dan tatalaksana negoisasi bisnis.
Kerja Praktek adalah mata kuliah yang memberikan penugasan
kepada mahasiswa untuk melaksanakan job training di
industri/korporasi/lembaga yang berkaitan dengan komunikasi.

2.2 Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
1. Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dilaksanakan oleh
mahasiswa
Program Studi Ilmu Komunikasi yang sedang
menempuh kuliah pada semester enam;
2. Bobot Nilai Kredit KKL adalah 1 SKS dan harus diprogramkan pada
Kartu Rencana Studi (KRS) pada Semester dan Tahun Akademik
KKL diselenggarakan;
3. Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) mahasiswa
dibimbing oleh dosen pada Program Studi Ilmu Komunikasi yang
ditentukan oleh ketua jurusan/ program studi;
4. Mahasiswa peserta KKL diwajibkan membuat Laporan kegiatan
KKL dan dinilai oleh Dosen Pembimbing;
5. Mahasiswa yang tidak lulus KKL diwajibkan mengikuti KKL pada
semester genap berikutnya.
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2.3 Petunjuk Pelaksanaan Praktikum Retorika
1. Praktikum Retorika merupakan bagian perkuliahan mata kuliah
Retorika
2. Perkuliahan ini diselenggarakan berupa praktek berpidato di kelas,
jika situasi memungkinkan akan diadakan praktek lapangan.
3. Bobot nilai kredit mata kuliah Retorika adalah 2 SKS dan harus
diprogramkan pada Kartu Rencana Studi (KRS) pada semester dan
tahun akademik kuliah Retorika dilaksanakan
4. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan
memerhatikan aspek penguasaan materi teori dan praktikum di
kelas.
2.4 Petunjuk Pelaksanaan Praktikum Fotografi
1. Praktikum Fotografi merupakan bagian perkuliahan mata kuliah
Fotografi.
2. Perkuliahan ini diselenggarakan berupa kegiatan fotografi /
praktikum dengan output berupa karya fotografi yang mendukung
fungsi kerja jurnalistik dan kehumasan.
3. Bobot nilai kredit mata kuliah Fotografi adalah 2 SKS dan harus
diprogramkan pada Kartu Rencana Studi (KRS) pada semester dan
tahun akademik kuliah Fotografi dilaksanakan
4. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan
memerhatikan aspek penguasaan materi teori dan hasil karya
fotografi praktikum indoor maupun outdor, baik yang bersifat
individual maupun kelompok.
2.5 Petunjuk Pelaksanaan Praktikum Komputer & Multimedia
1. Praktikum Komputer & Multimedia merupakan bagian perkuliahan
mata kuliah Komputer & Multimedia
2. Perkuliahan ini diselenggarakan dengan kegiatan praktikum
pruduksi karya visual dwimatra, trimatra dan audivisual.
3. Bobot nilai kredit mata kuliah Komputer & Multimedia adalah 2 SKS
dan harus diprogramkan pada Kartu Rencana Studi (KRS) pada
semester dan tahun akademik kuliah Komputer & Multimedia
dilaksanakan.
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4. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan
memerhatikan aspek penguasaan materi teori dan hasil karya
multimedia yang bersifat individual.
1.6 Petunjuk Pelaksanaan Praktikum Sinematografi
1. Praktikum Sinematografi merupakan bagian perkuliahan mata
kuliah Sinematografi
2. Perkuliahan ini diselenggarakan dengan kegiatan praktikum
produksi karya karya film pendek kategori cerita fiksi atau
dokumenter.
3. Bobot nilai kredit mata kuliah Sinematografi adalah 2 SKS dan
harus diprogramkan pada Kartu Rencana Studi (KRS) pada
semester dan tahun akademik kuliah Sinematografi dilaksanakan.
4. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan
memerhatikan aspek penguasaan materi teori dan hasil karya
multimedia yang bersifat individual.
2.7 Petunjuk Pelaksanaan Praktikum Komunikasi Visual
1. Praktikum Komunikasi Visual merupakan bagian perkuliahan mata
kuliah Komunikasi Visual
2. Perkuliahan ini diselenggarakan dengan kegiatan praktikum
produksi karya visual grafik, visual tiga dimensi, visual bahan mikro,
bahan multimedia, storyboard dan produksi visual.
3. Bobot nilai kredit mata kuliah Komunikasi Visual adalah 2 SKS dan
harus diprogramkan pada Kartu Rencana Studi (KRS) pada
semester dan tahun akademik kuliah Komunikasi Visual
dilaksanakan.
4. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan
memerhatikan aspek penguasaan materi teori dan hasil karya
visual grafik, visual tiga dimensi, visual bahan mikro, bahan
multimedia, storyboard dan produksi visual baik yang bersifat
individual maupun kelompok.
2.8 Petunjuk Pelaksanaan Praktikum Jurnalistik Media Cetak
1. Praktikum Jurnalistik Media Cetak merupakan bagian perkuliahan
mata kuliah Jurnalistik Media Cetak.
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2. Perkuliahan ini diselenggarakan dengan kegiatan praktikum
wawancara, peliputan / penulisan berita, penulisan artikel,
penulisan feature dan pelaporan mendalam.
3. Bobot nilai kredit mata kuliah Jurnalistik Media Cetak adalah 2 SKS
dan harus diprogramkan pada Kartu Rencana Studi (KRS) pada
semester dan tahun akademik kuliah Jurnalistik Media Cetak
dilaksanakan.
4. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan
memerhatikan aspek penguasaan materi teori dan hasil karya
wawancara, menggunakan bahasa jurnalistik, penulisan berita,
penulisan artikel, penulisan feature dan pelaporan mendalam
secara inidividual.
2.9 Petunjuk Pelaksanaan Praktikum Jurnalistik Media Elektronik
1. Praktikum Jurnalistik Media Elektronik merupakan bagian
perkuliahan mata kuliah Jurnalistik Media Elektronik.
2. Perkuliahan ini diselenggarakan dengan kegiatan praktikum yang
putputnya adalah produksi berita radio siaran & TV dan produksi
feature radio & TV.
3. Bobot nilai kredit mata kuliah Jurnalistik Media Elektronik adalah 2
SKS dan harus diprogramkan pada Kartu Rencana Studi (KRS)
pada semester dan tahun akademik kuliah Jurnalistik Media
Elektronik dilaksanakan.
4. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan
memerhatikan aspek penguasaan materi teori dan hasil karya
produksi berita radio siaran & TV dan produksi feature radio & TV
secara kelompok.
2.10 Petunjuk Pelaksanaan Praktikum Produksi Siaran Radio
1. Praktikum Produksi Siaran Radio merupakan bagian perkuliahan
mata kuliah Produksi Siaran Radio
2. Perkuliahan ini diselenggarakan dengan kegiatan praktikum yang
outputnya adalah produksi program radio, paket siaran dan
manajemen siaran radio.
3. Bobot nilai kredit mata kuliah Produksi Siaran Radio adalah 2 SKS
dan harus diprogramkan pada Kartu Rencana Studi (KRS) pada
semester dan tahun akademik kuliah Produksi Siaran Radio
dilaksanakan.
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4. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan
memerhatikan aspek penguasaan materi teori dan hasil karya
produksi program radio, paket siaran dan manajemen siaran radio
secara kelompok.
2.11 Petunjuk Pelaksanaan Praktikum Produksi Siaran Televisi
1. Praktikum Produksi Siaran Televisi merupakan bagian perkuliahan
mata kuliah Produksi Siaran Televisi
2. Perkuliahan ini diselenggarakan dengan kegiatan praktikum yang
outputnya adalah paket produksi siaran televisi non-berita.
3. Bobot nilai kredit mata kuliah Produksi Siaran Televisi adalah 2
SKS dan harus diprogramkan pada Kartu Rencana Studi (KRS)
pada semester dan tahun akademik kuliah Produksi Siaran Televisi
dilaksanakan.
4. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan
memerhatikan aspek penguasaan materi teori dan hasil karya paket
produksi siaran televisi non-berita secara kelompok.
2.12 Petunjuk Pelaksanaan Praktikum Iklan Media Cetak
1. Praktikum Iklan Media Cetak merupakan bagian perkuliahan mata
kuliah Iklan Media Cetak
2. Perkuliahan ini diselenggarakan dengan kegiatan praktikum yang
outputnya adalah paket produksi pembuatan skenario, storyboard
dan produksi iklan media cetak.
3. Bobot nilai kredit mata kuliah Iklan Media Cetak adalah 2 SKS dan
harus diprogramkan pada Kartu Rencana Studi (KRS) pada
semester dan tahun akademik kuliah Iklan Media Cetak
dilaksanakan.
4. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan
memerhatikan aspek penguasaan materi teori dan hasil karya
pembuatan skenario, storyboard dan produksi iklan media cetak
secara kelompok.
2.13 Petunjuk Pelaksanaan Praktikum Iklan Media Elektronik
1. Praktikum Iklan Media Elektronik merupakan bagian perkuliahan
mata kuliah Iklan Media Elektronik
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2. Perkuliahan ini diselenggarakan dengan kegiatan praktikum yang
outputnya adalah paket produksi pembuatan pembuatan skenario,
storyboard dan produksi iklan media elektronik.
3. Bobot nilai kredit mata kuliah Iklan Media Elektronik adalah 2 SKS
dan harus diprogramkan pada Kartu Rencana Studi (KRS) pada
semester dan tahun akademik kuliah Iklan Media Elektronik
dilaksanakan.
4. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan
memerhatikan aspek penguasaan materi teori dan hasil karya
pembuatan skenario, storyboard dan produksi iklan media
elektronik secara kelompok.
2.14 Petunjuk Pelaksanaan Praktikum Praktikum Teknik Kehumasan
1. Praktikum Praktikum Teknik Kehumasan merupakan bagian
perkuliahan mata kuliah Praktikum Teknik Kehumasan
2. Perkuliahan ini diselenggarakan dengan kegiatan praktikum yang
outputnya adalah paket produksi publisitas, penulisan kehumasan,
penyelenggaraan event kehumasan.
3. Bobot nilai kredit mata kuliah Praktikum Teknik Kehumasan adalah
2 SKS dan harus diprogramkan pada Kartu Rencana Studi (KRS)
pada semester dan tahun akademik kuliah Praktikum Teknik
Kehumasan dilaksanakan.
4. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan
memerhatikan aspek penguasaan materi teori dan hasil karya
pembuatan paket produksi publisitas, penulisan kehumasan,
penyelenggaraan event kehumasan. Secara kelompok.
2.15 Petunjuk Pelaksanaan Praktikum Praktikum Manajemen Kehumasan
1. Praktikum Manajemen Kehumasan merupakan bagian perkuliahan
mata kuliah Manajemen Kehumasan
2. Perkuliahan ini diselenggarakan dengan kegiatan praktikum yang
outputnya adalah hal simulasi perencanaan, strategi, kebijakan dan
evaluasi program kehumasan.
3. Bobot nilai kredit mata kuliah Manajemen Kehumasan adalah 2
SKS dan harus diprogramkan pada Kartu Rencana Studi (KRS)
pada semester dan tahun akademik kuliah Manajemen Kehumasan
dilaksanakan.
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4. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan
memerhatikan aspek penguasaan materi teori dan hasil karya
simulasi perencanaan, strategi, kebijakan dan evaluasi program
kehumasan secara kelompok.
2.16 Petunjuk Pelaksanaan Praktikum Komunikasi Bisnis
1. Praktikum Komunikasi Bisnis merupakan bagian perkuliahan mata
kuliah Komunikasi Bisnis
2. Perkuliahan ini diselenggarakan dengan kegiatan praktikum yang
outputnya adalah simulasi korespondensi bisnis dan tatalaksana
negoisasi bisnis.
3. Bobot nilai kredit mata kuliah Komunikasi Bisnis adalah 2 SKS dan
harus diprogramkan pada Kartu Rencana Studi (KRS) pada
semester dan tahun akademik kuliah Komunikasi Bisnis
dilaksanakan.
4. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan
memerhatikan aspek penguasaan materi teori dan hasil karya
berupa simulasi korespondensi bisnis dan tatalaksana negoisasi
bisnis secara kelompok.
2.17 Petunjuk Pelaksanaan Kerja Praktek (Magang)
1. Praktikum Kerja Praktek (Magang) merupakan bagian perkuliahan
mata kuliah Kerja Praktek
2. Perkuliahan ini diselenggarakan dengan kegiatan praktikum berupa
magang selama 2 (dua) bulan di suatu instansi yang terkait dengan
bidang kerja komunikasi sebagaimana diisyaratkan dalam profil
kelulusan program studi ilmu komunikasi Unsoed yakni bidang kerja
kehumasan, jurnalistik, media penyiaran televisi dan radio serta
lembaga yang bergerak dalam bidang konsultasi program
pembangunan dan atau pemberdayaan masyarakat desa.
3. Bobot nilai kredit mata kuliah Kerja Praktek (Magang) adalah 2 SKS
dan harus diprogramkan pada Kartu Rencana Studi (KRS) pada
semester dan tahun akademik kuliah Kerja Praktek (Magang)
dilaksanakan.
4. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan
memerhatikan hasil evaluasi lembaga tempat mahasiswa
menjalankan kerja praktek.
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2.18 Untuk kelancaran perkuliahan praktikum Retorika, Fotografi, Komputer
& Multimedia, Sinematografi, Komunikasi Visual, Jurnalistik Media
Cetak, Jurnalistik Media Elektronik,Produksi Siaran Radio, Produksi
Siaran Televisi, Iklan Media Cetak, Iklan Media Elektronik, Teknik
Kehumasan, Manajemen Kehumasan, Komunikasi Bisnis dan Kerja
Praktek maka pembiayaan/pendanaan dibebankan pada Anggaran
DIPA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal
Soedirman dan Mahasiswa.

2. Kurikulum
Profil
Sarjana ilmu komunikasi yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan
keterampilan teknis di bidang jurnalisme, hubungan masyarakat, penyiaran
dan periklanan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya
pedesaan dan kearifan lokal.
Kompetensi
1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif di bidang
filsafat, teori, dan metode penelitian komunikasi ;
2. Memiliki kepekaan analisis di bidang komunikasi pengembangan sumber
daya pedesaan dan kearifan lokal ;
3. Memiliki kemampuan di bidang pencarian, pengolahan dan penyajian
informasi melalui media massa ;
4. Memiliki kemampuan di bidang komunikasi korporasi bisnis dan
pemerintahan dengan publik dalam rangka peningkatan kesepahaman
bersama ;
5. Memiliki kemampuan di bidang desain dan produksi iklan layanan
masyarakat di media cetak dan eletronik ;
6. Memiliki kemampuan di bidang pemrograman dan produksi siaran radio
dan televisi yang berorientasi pada pengembangan sumber daya
pedesaan dan kearifan lokal ;
7. Memiliki kemampuan di bidang penyuluhan pembangunan pedesaan ;
8. Memiliki kemampuan di bidang perencanaan, pelaksanaan dan audit
program komunikasi yang berorientasi pada pengembangan sumber
daya pedesaan dan kearifan lokal ;
89

BUKU PEDOMAN FISIP 2016/2017

Prospek Kerja
1. Jurnalis
2. Praktisi Kehumasan
3. Praktisi Periklanan
4. Produser & Penyiar Radio & Televisi
5. Penyuluh & Konsultan Program Pembangunan Pedesaan

3. Struktur Mata Kuliah
Semester 1
1. Pengantar Ilmu Komunikasi (3 SKS)
2. Pendidikan Pancasila (2 SKS)
3. Pendidikan Agama (2 SKS)
4. Pendidikan Kewarganegaraan (2 SKS)
5. Pengantar Ilmu Politik (3 SKS)
6. Pengantar Sosiologi (3 SKS)
7. Jatidiri Unsoed (2 SKS)
8. Dasar Logika (3 SKS)
Total: 20 SKS
Semester 2
1. Pengantar Antropologi (3 SKS)
2. Bahasa Indonesia (2 SKS)
3. Bahasa Inggris (2 SKS)
4. Retorika (2 SKS)
5. Komunikasi Visual (2 SKS)
6. Teori Komunikasi (3 SKS)
7. Komunikasi Pembangunan (3 SKS)
8. Komunikasi Massa (3 SKS)
Total: 20 SKS
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Semester 3
1. Komunikasi Antarpersona (3 SKS)
2. Hubungan Masyarakat (3 SKS)
3. Kajian Media (3 SKS)
4. Komunikasi Cyber (2 SKS)
5. Fotografi (2 SKS)
6. Filmologi (2 SKS)
7. Psikologi Komunikasi (3 SKS)
8. Komunikasi Kelompok (3 SKS)
9. Sosiologi Komunikasi (3 SKS)
Total : 24 SKS
Semester 4
1. Komunikasi Organisasi (3 SKS)
2. Komunikasi Politik (3 SKS)
3. Komunikasi Lintas Budaya (3 SKS)
4. Teknologi Komunikasi (3 SKS)
5. Sinematografi (2 SKS)
6. Pengantar Statistik Sosial (2 SKS)
7. FilsafatIlmu Pengetahuan (3 SKS)
8. Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat (3 SKS)
9. Jurnalistik Media Elektronik (2 SKS)
Total : 24 SKS
Semester 5
1. Metode Penelitian Sosial (3 SKS)
2. Strategi Komunikasi Pembangunan (3 SKS)
3. Komunikasi Bisnis (2 SKS)
4. Produksi Siaran Radio (2 SKS)
5. Teknik Kehumasan (2 SKS)
6. Komunikasi Gender (3 SKS)
7. Komunikasi Tradisional (3 SKS)
8. Komunikasi Lingkungan dan Pariwisata (3 SKS)
9. Jurnalistik Media Cetak (2 SKS)
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10. Kampanyedan Propaganda (3 SKS)
11. Komunikasi Keluarga (3 SKS)
Total : 29 SKS
Semester 6
1. Metode Penelitian Komunikasi (3 SKS)
2. Manajemen Kehumasan (2 SKS)
3. Lobidan Negosiasi (2 SKS)
4. Komunikasi Persuasif (3 SKS)
5. Teknik Penulisan Media (2 SKS)
6. Produksi Siaran Televisi (2 SKS)
7. Komunikasi Pemasaran (3 SKS)
8. Komunikasi Internasional (3 SKS)
9. Komunikasi Kesehatan (3 SKS)
10. Iklan Media Elektronik (2 SKS)
Total : 25 SKS
Semester 7
1. Kuliah Kerja Nyata (3 SKS)
2. Skripsi (6 SKS)
3. Kerja praktek (2 SKS)
4. EtikadanFilsafat Komunikasi(3 SKS)
5. Kapita Selekta Komunikasi (3 SKS)
6. Kewirausahaan (3 SKS)
7. Humas Pemerintahan (2 SKS)
8. Iklan Media Cetak (2 SKS)
Total : 24 SKS
Semester 8
1. Kuliah Kerja Nyata (3 SKS)
2. Skripsi (6 SKS)
3. Kerjapraktek (2 SKS)
Total : 11 SKS
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5.

Daftar Mata Kuliah Kurikulum 2015
Jurusan Ilmu Komunikasi

Semester 1
NO.
KODE
1. UNO151101
2.
UNO151102
UNO151103
UNO151104
UNO151105
UNO151106
UNO151109
3. UNO151110
4. UNO151108
5. SPK151101
6. SPK151102
7. SPO151101
8. SPO151102

NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Semester 2
KODE
UNO151207
SPO151210
SPK151201
SPK151202
SPK151203
SPK151204
SPK151205
SPK151206
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MATA KULIAH
Pendidikan Pancasila
Pendidikan Agama:
Islam
Katolik
Kristen
Budha
Hindhu
Konghucu
Bahasa Indonesia
Jatidiri Unsoed
Dasar-Dasar Logika
Pengantar Ilmu Komunikasi
Pengantar Sosiologi
Pengantar Ilmu Politik

W/P

SKS

KET.

MATA KULIAH
Pendidikan Kewarganegaraan
Bahasa Inggris
Pengantar Antropologi
Teori Komunikasi
Retorika
Komunikasi Pembangunan
Komunikasi Visual
Komunikasi Massa

W/P

SKS

KET.
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Semester 3
NO.
KODE
1.
SPK151301
2.
SPK151302
3.
SPK151303
4.
SPK151304
5.
SPK151305
6.
SPK151306
7.
SPK151307
8.
SPK151308
9.
SPK151309
Semester 4
NO.
KODE
1.
SPK151401
2.
SPK151402
3.
SPK151403
4.
SPK151404
5.
6.
7.
8.
9.

NO.
1.

SPK151405
SPK151406
SPK151407
SPK151408
SPK151409
Semester 5
KODE
SPK151501

MATA KULIAH
Komunikasi Antar persona
Komunikasi Kelompok
Psikologi Komunikasi
Sosiologi Komunikasi
Komunikasi Cyber
Kajian Media
Hubungan Masyarakat
Filmologi
Fotografi

W/P

SKS

KET.

MATA KULIAH
Filsafat Ilmu Pengetahuan
Komunikasi Lintas Budaya
Komunikasi Organisasi
Komunikasi Pemberdayaan
Masyarakat
Komunikasi Politik
Teknologi Komunikasi
Pengantar Statistik Sosial
Sinematografi
Jurnalistik Media Elektronik

W/P

SKS

KET.

MATA KULIAH
Metode Penelitian Sosial

W/P

SKS

KET.

2.

SPK151502

Strategi Komunikasi Pembangunan

3.
4.
5.
6.
7.

SPK151503
SPK151504
SPK151505
SPK151506
SPK151507

Komunikasi Bisnis
Komunikasi Keluarga
Komunikasi Gender
Komunikasi Tradisional
Komunikasi Lingkungan dan
Pariwisata
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8.
9.
10.
11.

NO.

SPK151508
SPK151509
SPK151510
SPK151511
Semester 6
KODE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NO.

Kampanyedan Propaganda
Jurnalistik Media Cetak
Produksi Siaran Radio
Teknik Kehumasan

SPK151601
SPK151602
SPK151603
SPK151604
SPK151605
SPK151606
SPK151607
SPK151608
SPK151609
SPK151610

MATA KULIAH

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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W/P

Metode Penelitian Komunikasi
Manajemen Kehumasan
Komunikasi Persuasif
Teknik Penulisan Media
Komunikasi Internasional
Komunikasi Kesehatan
Komunikasi Pemasaran
Lobidan Negosiasi
Produksi SiaranTelevisi
Iklan Media Elektronik

Semester 7
KODE

1.

3
3
3
3

MATA KULIAH

SKS

KET.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

W/P

SKS

KET.

UNO152701

Kuliah Kerja Nyata

3

110 SKS;
IPK ≥ 2,00

SPO152704

Skripsi

6

120 SKS;
IPK ≥ 2,00
SPK151601

SPK151701
SPK151702
SPK151703
SPK151704
SPK151705
SPK151706

Etikadan Filsafat Komunikasi
Kapita Selekta Komunikasi
Kewirausahaan
Humas Pemerintahan
Kerja Praktek
Iklan Media Cetak
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Semester 8
NO.
KODE
1. UNO152701
2.
SPO152704
3.

SPK151705

MATA KULIAH
Kuliah Kerja Nyata
Skripsi

W/P
W

SKS
3

W

6

KET.
110 SKS;
IPK ≥ 2,00
120 SKS;
IPK ≥ 2,00
SPK151601

Kerja Praktek

Keterangan :
1. Jumlah seluruh matakuliah adalah 63, yang terdiri dari 46 matakuliah
wajib, dan 17 matakuliah pilihan. Bobot keseluruhan matakuliah adalah
176 SKS, yang terdiri dari134 SKS matakuliah wajib, dan42 SKS
matakuliah pilihan.
2. Mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2015 harus mengambil matakuliah
dengan bobot minimal 144 SKS, yang terdiri dari 124 SKS matakuliah
wajib dan 20 SKS matakuliah pilihan.
3. Mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi (SPK151601) dapat diambil
setelah mahasiswa mengikuti matakuliah Metode Penelitian Sosial
(SPK151501), meskipun tidak wajib lulus (semi-prerequisite).
4. KKN dapat diambil setelah mahasiswa menempuh 110 SKS dengan IPK
≥ 2,00.
5. Skripsi dapat diambil setelah mahasiswa menempuh 120 SKS, IPK ≥
2,00, dan wajib lulus matakuliah Metode Penelitian Komunikasi
(SPK151601).
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5. Daftar Dosen / Staf Pengajar Jurusan Ilmu
Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Jenderal Soedirman
NO

NAMA DAN NIP

L/
P

PENDIDIKA
N

TEMPAT TGL.
LAHIR

4
S1, UGM
S2
STIEPARI
S1, UGM
S2, UGM
S3, UGM
S1, UGM
S2, UI
S1, UGM
S2, UGM
S1,UNPAD
S2,UGM
S3,UNPAD
S1, UNPAD
S2, UNS
S3 UGM
S1, UNPAD
S2, IPB
S3, UNPAD
S1, UGM
S2, Inggris
S1, UGM
S2, UNS
S3, UGM
S1, UNS
S2, UNS

5
Purwokerto
16-03-1958

S1, UNDIP
S2, UNPAD
S3, UI

Jepara
04-03-1976

1
1.

2
Drs. Bambang Widodo,M.Par
NIP. 19580316 198703 1 003

3
L

2.

Dr. Nana Sutikan, M.Hum
NIP. 19600724 198703 1 001

L

3.

Dra. Dwi Pangastuti M, M.Si
NIP. 19581217 198601 2 001
Dra. Sri Pangestuti, M.Si
NIP. 19611207 198703 2 001
Dr. Toto Sugito, M.Si
NIP. 19660714 199403 1 001

P

Dr. Agoeng Noegroho, S.Sos
M.Si
NIP. 19730128 199802 1 001
Dr.S Bekti Istiyanto, S.Sos
M.Si
NIP. 19730512 199802 1 001
Shinta Prastyanti, S.IP MA
NIP. 19730926 199903 2 001
Dr. Mite Setiansah, S.IP M.Si
NIP. 19770127 200003 2 001

L

4.
5.

6.

7.

8.
9.

P
L

L

P
P

10.

Tri Nugroho Adi, S.Sos M.Si
NIP. 19720222 200012 1 001

L

11.

Dr. Edi Santoso, S.Sos M.Si
NIP. 19760304 200112 1 002

L
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MATA
PELAJARAN
POKOK
6
Bahasa
Indonesia

Cilacap
24-07-1960

Filsafat Pancasila

Banyumas
17-12-1958
Pati
07-12-1961
Garut
14-07-1966

Publik Relations

Purwokerto
28-01-1973

Komunikasi
Pembangunan

Kudus
12-05-1973

Komunikasi
Antarpersona

Yogyakarta
26-09-1973
Tasikmalaya
27-01-1977

Komunikasi
Pembangunan
Public Speaking

Surakarta
22-02-1972

Metodologi
Penelitian
Komunikasi
Pers

Komunikasi
Massa
Teori Komunikasi

12.

Drs. Ch. Herutomo, M.Si
NIP. 19590416 198503 1 001

L

13.

Dr. Wisnu Widjanarko, M.Si
NIP. 19780105 200312 1 001

L

14.

Dian Bestari R., S.IP
NIP. 19780428 200501 2 001
Petrus Imam Prawoto, S.Sos
NIP. 19750823 200501 1 005
Agus Ganjar Runtiko, S.IP
M.Si
NIP. 19810814 200501 1 003
Dr. M. Sulthan
NIP. 19710328 200604 1 001
Wiwik Novianti, S.Sos
NIP. 19710328 200604 1 001

P

S1, UGM
S2,
UNSOED
S1, UNPAD
S2, UI
S3, UNPAD
S1, UGM

L

S1, UNS

L

S1,
UNSOED
S2, UNPAD
S3, UNPAD

Drs. Chusmeru, M.Si
NIP. 19591229 198603 1 003
Nuryanti, S.IP, M.Sc
NIP. 19821015 200812 2 002

L

15.
16.

17.
18.

19.
20.

6.

L
P

P

S1,
UNSOED
S2, UNPAD
S1, UGM
S2, UNPAD
S1, UGM
S2, UGM

Klaten
16-04-1959

Komunikasi
Persuasif

Jakarta
05-01-1978

Psikologi
Komunikasi

Purwokerto
28-04-1978
Purwokerto
23-08-1975
Tulungagung
14-08-1981

Manajemen
Humas
Produksi Siaran
Televisi
Komunikasi
Visual

Ujungpandang
28-03-1971
Cirebon
27-11-1981

Komunikasi
Politik
Komunikasi
Massa

Jakarta
29-12-1959
Magetan
15-10-1982

Komunikasi
Lintas Budaya
Filmologi

Silabus Mata Kuliah Jurusan Ilmu Komunikasi

01. UNO151101 PENDIDIKAN PANCASILA
Deskripsi :
Pemahaman dan Penghayatan Pancasila:
Hakekat dan filsafat Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Garisgaris Besar Haluan Negara (GBHN), Pendalaman P-4 serta pemba hasan
masalah kemasyarakatan berdasarkan pendekatan dan penerapan nilai-nilai
Pancasila.
02. UNO151102 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Deskripsi :
Pengetahuan pemahaman dan pengahayatan tentang aspek yang
berhubungan dengan keadaan mahluk, pelaksanaan ajaran Islam, peningkatan
keimanan terhadap Khalik, kerasulan dan melaksanakan syariat Islam.
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03. UNO151103 AGAMA KATHOLIK
Deskripsi :
Pengetahuan tentang manusia yang beriman kepada Allah melalui Kristus di
dalam Gereja, hidup menggereja dan memasyarakat dalam rangka
pengembangan sikap dan mentalitas hidup pribadi seseorang yang percaya
kepada Allah. Mampu menyatakan iman dalam kehidupan sehari-hari, dalam
hubungan dengan Allah, sesama manusia, alam semesta dan bangsa negara.
04. UNO151104 AGAMA KRISTEN PROTESTAN
Deskripsi :
Kuliah ini mendalami pengertian agama, ibadat, pernyataan Allah, Manusia citra
Allah perkawinan, dosa dan reaksi Allah, Pribadi dan karya Yesus, Roh Kudus,
Perjanjian lama dan Baru, Gereja, Injil dan Escatologi Iman dan Syahadat.
05. UNO151105 AGAMA BUDHA
Deskripsi :
Pemahaman tentang agama Budha dan pengalamannya dalam masyarakat
beragama, darma, dan kebaktian untuk iman (sadha) dalam menjaga
kelangsungan hidup agama, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD
1945.
06. UNO151106 AGAMA HINDU
Deskripsi :
Penghayatan keagamaan yang mantap kepada Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan
Yang Maha Esa, sehingga mampu mengendalikan diri dalam berpikir, berbicara,
berbuat dalam pengabdian pada Nusa, Bangsa dan Negara.
07. UNO151109. PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU
Deskripsi:
Mata kuliah Pendidikan Agama Konghucu bertujuan untuk membantu terbinanya
mahasiswa yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi
pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas,
ikut serta dalam kerja sama antarumat beragama dalam rangka pengembangan
dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan manusia dan
nasional.
Mahasiswa dilatih berpikir kritis bagaimana menjalani kehidupan yang selaras,
serasi, dan seimbang dalam berbagai segi kehidupan berdasarkan keimanan dan
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ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bersumber dari ajaran-ajaran
Konghuchu.
08. UNO151207 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Deskripsi :
Mata kuliah ini membahas dan memberi pengertian tentang masalah Pertahanan
Nasional (HANKAMNAS) secara komprehesif dan integral yang meliputi wawasan
Nusantara, Ketahanan Nasional, Politik dan strategis Hankamnas serta sistem
Hankam Rakyat Semesta.
09. UNO152701 KULIAH KERJA NYATA (KKN)
Deskripsi :
Kuliah Kerja Nyata (KKN) diwajibkan bagi mahasiswa dengan bobot 3 sks dan
membekali para mahasiswa agar selain menguasai teori juga menguasai praktek
yang dilaksanakan melalui bentuk pengabdian kepada masyarakat dan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni.
Ada dua tahap :
1. Pembekalan yang meliputi materi untuk mempelajari, mencari, menganalisis
data dan pembuatan program kerja dilapangan atau desa.
2. Melaksanakan Program kerja di desa selama minimum dua bulan dan diakhiri
dengan diskusi hasil pelaksanaan KKN serta membuat laporan hasil KKN.
Semua kegiatan mulai dari pembekalan sampai dengan laporan akhir diberi
penilaian untuk mendapatkan nilai akhir KKN.
10. UNO151108 JATI DIRI UNSOED
Deskripsi :
Mata kuliah ini menjelaskan hakekeat manusia, kepribadian dan pengendalian diri,
Vsi dan Msi Unsoed; Nilai Kejuangan Pangsar Soedirman; Pedoman Pengelolaan
Diri; Wawasan Kebangsaan; Etika dan Etika Akademik serta Kesadaran Hukum
11. SPO151102 PENGANTAR ILMU POLITIK
Deskripsi :
Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengertian-pengertian kepada
mahasiswa tentang dasar-dasar pengetahuan tentang politik. Materi perkuliahan
meliputi dasar-dasar politik, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan, ruang lingkup
ilmu politik, hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya, konsep konsep ilmu
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politik, asal mula negara dan terbentuknya negara, partai partai politik dan
komunisme serta istilah demokrasi dalam terminologi komunis.
12. SPO151101 PENGANTAR SOSIOLOGI
Deskripsi :
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan dan
pemahaman kepada mahasiswa tentang masyarakat. Materi meliputi sejarah
perkembangan masyarakat. Materi meliputi sejarah perkembangan masyarakat,
kelompok-kelompok sosial, bentuk-bentuk interaksi, status dan peranan, kelaskelas sosial. Selain itu juga membahas kelembagaan yang ada dalam
masyarakat, baik di perkotaan mapun di pedesaan.
13. SPK151101 DASAR-DASAR LOGIKA
Deskripsi :
Mata kuliah ini dirancang dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan mahasiswa tentang dasar-dasar berfikir logis, cara membuat keputusan dan kesimpulan
yang logis. Materi kuliah meliputi: pengertian filsafat, sejarah filsafat, logika
sebagai cabang filsafat dan ilmu, berfikir, azas-azas dan unsur-unsur berfikir dan
penyimpulan deduktif maupun induktif.
14. SPK151201 PENGANTAR ANTROPOLOGI
Deskripsi :
Mata kuliah ini dirancang dengan maksud agar mahasiswa dapat memahami
konsep-konsep dasar antropologi sebagai ilmu, juga agar mahasiswa dapat
memahami bahwa tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan,
juga tentang kebudayaan yang selalu berubah dalam suatu masyarakat. Materi
kuliah meliputi konsep dasar antropologi, perubahan masyarakat dan kebudayaan, sistem kekerabatan dan sesi-segi kebudayaan yang lain.
15. SPK151407 PENGANTAR STATISTIK SOSIAL
Deskripsi :
Matakuliah ini menekankan pada pemanfaatan statistik sebagai alat bantu dalam
riset komunikasi dengan pendekatan positivistik-kuantitatif. Materi perkuliahan
terdiri dari fungsi statistik ; konsep data & pemanfaatan ; statistik deskriptif ; uji
hipotesis ; uji beda sampel; Analisis Varian ; Analisis Korelasi Parsial, & Majemuk,
Analisis Regresi Univariat, Bivariat & Multivariat
Referensi
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Azwar, S (2000). Reliabilitas dan validitas, Pustaka Pelajar, Jogjakarta
Bungin, B (2005). Metode penelitian kuantitatif, Prenada Media, Jakarta
Sanders, DH., et.al (1985). Statistic : A fresh approach, Mc Graw-Hill, New York
Sugiyono (1999). Statistik non parametrik, Alfabeta, Bandung
16. UNO151110 BAHASA INDONESIA
Deskripsi :
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa setelah mendapat mata kuliah ini dapat
secara terampil menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam
penulisan karya ilmiah dan dalam bentuk lisan.
17. SPO151210 BAHASA INGGRIS
Deskripsi :
TUJUAN :
a. Meningkatkan kemampuan membaca dan membahas karya ilmu sesuai
dengan disiplin ilmu masing-masing fakultas yang di tulis dalam bahasa
bacaan tersebut secara lisan maupun tulisan.
b. Membahas tata bahasa guna memperoleh pengertian yang diungkapkan
melalui struktur bahasa tertentu yang dijumpai dalam bacaan.
c. Memberikan pengetahuan dasar tentang penulisan ringkasan/summary
dengan menggunakan struktur bahasa Inggris yang benar.
18. SPK151102 PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang
ruang lingkup komunikasi (komunikasi intrapersona, komunikasi antarpersona,
komunikasi kelompok, komuniasi organisasi, komunikasi massa dan komunikasi
lintas budaya), komponen proses komunikasi, tujuan komunikasi, dan konsepkonsep dasar komunikasi sebagai suatu ilmu sosial serta menjelaskan
perkembangan ilmu komunikasi.
19. SPK151202 TEORI KOMUNIKASI
Mata kuliah ini berisi pengenalan tentang Teori dan Teori-Teori Komunikasi. Selain
menyajikan teori-teori yang dipakai dalam penelitian ilmiah komunikasi, mata
kuliah ini juga memberi pemahaman tentang peta teori komunikasi sehingga
mahasiswa mampu menerapkannya di dalam penelitian komunikasi. Setelah
menyelesaikan materi kuliah Teori Komunikasi ini mahasiswa diharapkan
memahami asumsi-asumsi teoritis tentang berbagai peristiwa komunikasi dalam
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kehidupan manusia menurut ruang lingkup dan konteksnya; selain itu mahasiswa
dapat menganalisis atau mendekati fenomena atau permasalahan sosial dengan
pendekatan, kerangka analisis dan perspektif yang ada dalam ilmu komunikasi.
20. SPK151601 METODE PENELITIAN KOMUNIKASI
Matakuliah ini berisi pengenalan tentang metode penelitian komunikasi yang
secara garis besar bisa dikategorikan dalam tiga pengelompokan paradigma yakni
: Klasik, Konstruktivis dan Kritis. Selain menyajikan konsep-konsep dasar yang
dipakai dalam penelitian komunikasi, matakuliah ini secara bertahap juga berisi
panduan sistematis dalam menyusun usul penelitian/skripsi (di antaranya adalah
mengenai cara mengidentifikasikan dan merumuskan masalah, menentukan
tujuan penelitian, menentukan landasan teoritik, merumuskan hipotesis serta
menentukan teknik sampling, teknik mengumpulkan dan analitis data.), serta
pedoman pokok dalam pembuatan laporan penelitian, sampai dengan
pemahaman mengenai kriteria dan tolok ukur yang dipakai dalam menilai sebuah
usul penelitian komunikasi atau laporan hasil penelitian bidang komunikasi.
Setelah menyelesaikan materi kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi,
mahasiswa diharapkan dapat menguasai berbagai metode atau model penelitian
ilmiah komunikasi .Selain itu hasil akhir kuliah ini adalah sebuah usul penelitian
yang nantinya dapat dijadikan sebagai draft usul penelitian yang diajukan ke
Program Studi untuk dilaksanakan sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat
memeroleh gelar strata satu.
21. SPK151701 ETIKA & FILSAFAT KOMUNIKASI
Dari aspek Filsafat Komunikasi mata kuliah ini bertujuan: (1) untuk memahami
kaitan filsafat ilmu, sebagai landasan bagi kesadaran tentang kaidah-kaidah ilmiah
dalam kajian Ilmu Komunikasi; (2) untuk memahami dimensi-dimensi epistemologi
yang perlu dijalankan dalam kajian Ilmu Komunikasi. (3) untuk memahami
konstelasi paradigma Ilmu Sosial dengan perspektif dalam Ilmu Komunikasi, dan
konstelasi perspektif dengan teori dalam Ilmu Komunikasi. Sedangkan dari
dimensi Etika Komunikasi mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang:
Standar norma dan etika yang mendasari kegiatan profesional bidang
komunikasi; Mempelajari Etika Komunikasi dalam perspektif makro dan mikro,
melakukan kajian terhadap perilaku komunikasi dalam konteks struktur sosial,
norma, dan ideologi dalam masyarakat, sehingga setelah mengikuti mata
pelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat: (1) memahami kedudukan kegiatan
profesional bidang komunikasi dalam sistem sosial; (2) memahami standar
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normatif yang mendasari berbagai profesi bidang komunikasi;(3) menganalisis
tindakan komunikasi yang sesuai atau menyimpang dari standar norma sosial dan
filsafat etika suatu masyarakat.
22. SPK151303 PSIKOLOGI KOMUNIKASI
Matakuliah ini berisi tentang pengertian karakteristik manusia dilihat dari aspek
psikologi dalam konteks komunikasi; sistem dan proses komunikasi intrapersonal;
psikologi komunikator, karakteristik pesan dan psikologi pesan.Selain itu
matakuliah ini juga memberikan pengetahuan tentang salah satu hal esensial
dalam proses komunikasi antar manusia, untuk membentuk saling pengertian,
menyebarkan pengetahuan dan melestarikan peradaban. Dengan pengetahuan
ini diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan analisis terhadap gejala psikologis
dalam proses komunikasi.
23. SPK151304 SOSIOLOGI KOMUNIKASI
Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian sosiologi komunikasi, pengaruh
media komunikasi terhadap individu dan kelompok perilaku kolektif, perilaku sosial
dan perubahan kebudayaan, serta bagaimana mengindentifikasi masalahmasalah komunikasi dalam masyarakat.
24. SPK151406 TEKNOLOGI KOMUNIKASI
Matakuliah ini membahas tentang pengertian dan sejarah teknologi, komunikasi
dan teknologi komunikasi, hakikat filsafat teknologi, perkembangan komunikasi
manusia, jenis teknologi komunikasi terbaru, aplikasi teknologi baru dalam berbagi
konteks kegiatan komunikasi kelembagaan.
25. SPK151301 KOMUNIKASI ANTARPERSONA
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian, prinsip, model, proses dan teori
komuniksi antarpersona, interpretasi perilaku orang lain, presentasi diri,
komunikasi dan persuasi, penggunaan kekuatan pribadi, bekerja dalam kelompok
dan kepemimpinan; mengatasi konflik kerja serta peremcanaan interaksi dalam
lingkungan kerja.
26. SPK151302 KOMUNIKASI KELOMPOK
Mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman dan pengertian tetang
landasan teori-teori komunikasi dalan kelompok sehingga dapat mengaplikasikan
teori-teori tersebut untuk tujan-tujuan produktif.
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27. SPK151403 KOMUNIKASI ORGANISASI
Matakuliah ini membahas tentang aspek-aspek yang harus diperhatikan ketika
berkomunikasi dalam organisasi, struktur dan sistem komunikasi formal dan
informal, alur dan arus komunikasi, jaringan komunikasi, iklim komunikasi,
motivasi, leadership, serta strategi pengembangan dan penerapannya dalam
organisasi bisnis atau pemerintahan.
28. SPK151206 KOMUNIKASI MASSA
Matakuliah ini berisi tentang berbagai pengertian dasar mengenai komunikasi
massa, sifat media komunikasi massa, perkembangan media komunikasi massa,
karakteristik media massa, model komunikasi massa, struktur dan fungsi media,
serta dampak media komunikasi massa terhadap individu dan masyarakat.
29. SPK151204 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
Matakuliah ini berisi tentang pengertian komunikasi pembangunan, paradigma
awal pembangunan, proses pembangunan dan masalahnya, komunikasi
pembangunan dalam perspektif ilmu pengetahuan, komponen-komponen dan
proses divusi inovasi, tugas dan peranan agen-agen perubahan, beberapa teori
tentang perubahan masyarakat dan pembangunan, dilanjutkan dengan
pembahasan komunikasi pembangunan di Indonesia, perencanaan komunikasi
pembangunan serta pendekatan komunikasi dalam pembangunan masyarakat
desa.
30. SPK151404 KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Matakuliah ini membahas komunikasi pemberdayaan masyarakat meliputi konsep
dasar, fenomena pemberdayaan masyarakat, pengorganisasian masyarakat,
sosialisasi dan advokasi, serta pendekatan dan teori-teori yang relevan dalam
mengkaji fenomena pemberdayaan masyarakat.
31. SPK151402 KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA
Matakuliah ini membahas tentang pemahaman implikasi keanekaragaman budaya
terhadap pola sikap dan perilaku komunikasi, pengaruh sosial budaya, prinsip
komunikasi lintas budaya, serta bentuk dan model komunikasi lintas budaya
berikut studi kasus berbagai persoalan yang timbul dalam konteks komunikasi
lintas budaya.
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32. SPK151405 KOMUNIKASI POLITIK
Mata kuliah komunikasi politik memberikan dasar pengetahuan dan analisis
proses-proses komunikasi yang berdampak politik, model-model komunikasi
politik,perkembangan pemikiran dan pendekatan komunikasi politik, simbol politik,
persuasi politik, efek politik, opini politik serta metode penelitian komunikasi politik.
33. SPK151307 HUBUNGAN MASYARAKAT
Untuk mamahami hubungan masyarakat sebagai salah satu fungsi manajemen
dan sebagai salah satu cara mengkomunikasikan institusi dan aktivitasnya kepada
masyarakat. Kuliah ini lebih menekankan pada aspek-aspek teoritis dari pada
aspek praktis hubungan masyarakat. Karena itu mahasiswa diharapkan aktif
berfikir dan mencari referensi yang relevan untuk menganalisis setiap persoalanpersoalan teoritis kehumasan. Dengan itu mahasiswa diharapkan lebih mampu
menganalisis situasi kehumasan yang sedang terjadi di Indonesia.
34. SPK151203 RETORIKA
Mata kuliah retorika diberikan kepada mahasiswa agar mempunyai kecakapan
dalam berbicara di depan orang banyak (public speaking). Matakuliah ini
mencakup pembahasan tentang konsep-konsep yang diperlukan dalam
penyusunan naskah pidato maupun konsep yang terkait dengan teknik persiapan
dan praktek berbicara di depan umum.
35. SPK151309 FOTOGRAFI
Matakuliah ini membahas tentang sejarah singkat fotografi, anatomi dan psikologi
kamera, pencahayaan, komposisi, aspek isi dan estetika dalam pemotretan.
Perkuliahan dilaksanakan dengan menjalankan praktikum/kegiatan fotografi yang
outputnya adalah hasil karya fotografi yang mendukung fungsi kerja jurnalistik dan
kehumasan.
36. SPK151408 SINEMATOGRAFI
Mata kuliah ini mempelajari aspek teknis dalam produksi sebuah sinema. Dimulai
dari penulisan skenario sampai pengambilan gambar.
37. SPK151205 KOMUNIKASI VISUAL
Matakuliah ini membahas tentang visual grafik, visual tiga dimensi, visual bahan
mikro, bahan multimedia, storyboard dan produksi visual
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38. SPK151509 JURNALISTIK MEDIA CETAK
Matakuliah ini membahas tentang teknik wawancara, penulisan berita, bahasa
jurnalistik, penulisan artikel, penulisan feature dan pelaporan mendalam.
39. SPK151409 URNALISTIK MEDIA ELEKTRONIK
Matakuliah ini membahas tentang produksi berita radio siaran & TV dan produksi
feature radio & TV.
40. SPK151510 PRODUKSI SIARAN RADIO
Matakuliah ini membahas tentang pemrograman, produksi, penyiaran dan
manajemen siaran radio.
41. SPK151609 PRODUKSI SIARAN TELEVISI
Matakuliah ini membahas tentang pemrograman, produksi, penyiaran dan
manajemen siaran televisi non-berita
48 SPK151706 IKLAN MEDIA CETAK
Matakuliah ini membahas tentang skenario, storyboard dan produksi iklan media
cetak
49 SPK151610 KLAN MEDIA ELEKTRONIK
Matakuliah ini membahas tentang skenario, storyboard dan produksi iklan media
cetak
50 SPK151511 TEKNIK KEHUMASAN
Matakuliah ini membahas tentang publisitas, penulisan kehumasan,
penyelenggaraan event kehumasan
51 SPK151602 MANAJEMEN KEHUMASAN
Matakuliah ini membahas tentang perencanaan, strategi, kebijakan dan evaluasi
program kehumasan.
52 SPK151503 KOMUNIKASI BISNIS
Matakuliah ini membahas tentang korespondensi bisnis dan tatalaksana negosiasi
bisnis.
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53 SPK151603 KOMUNIKASI PERSUASIF
Matakuliah ini memperkenalkan kepada mahasiswa tentang pengertian
komunikasi persuasif, teori persuasi, proses persuasi, perilaku kolektif, persuasi
dan opini publik, beberapa konteks komunikasi persuasi serta beberapa
pendekatan dalam penelitian komunikasi persuasi.
54 SPK151605 KOMUNIKASI INTERNASIONAL
Matakuliah ini bertujuan memperkenalkan mahasiswa pada sistem pers yang
dominan di dunia dan variasinya dalam kehidupan pers suatu negara. Menelaah
teori-teori yang berhubungan dengan informasi, arus informasi serta peran media
internasional dalam menciptakan saling pengertian antar manusia. Mendiskusikan
isu komunikasi internasional yang sangat relevan dewasa ini seperti kesenjangan
informasi utara-selatan, tatanan baru informasi internasional, informasi
internasional, imperalisme budaya, dan sebagainya.
55 SPK151508 KAMPANYE & PROPAGANDA
Mata kuliah ini berisi tentang pengertian, sejarah dan teori kampanye dan
propaganda, karakateristik dan perbedaan kampanye dengan propaganda, jenis
dan teknik-teknik, tahapan kampanye dan propaganda,media dan efek sosial.
56 SPK151606 KOMUNIKASI KESEHATAN
Matakuliah ini mengkaji masalah-masalah dan kegiatan komunikasi dalam rangka
mewujudkan kesehatan di masyarakat. Kegiatan komunikasi dimaksud terjadi dari
level intrapersona, antarpersona, kelompok/organisasi sampai level publik
membicarakan masalah/ tema-tema kesehatan masyarakat.
57 SPK151505 KOMUNIKASI GENDER
Matakuliah ini memperkenalkan kepada mahasiswa tentang fenomena dalam
perspektif kajian sosial, definisi dan karakteristik gender sebagai sebuah kodrat
dan hasil konstruksi sosial, bentuk-bentuk ketidakadilan gender, peran dan
kebutuhan gender, berbagai fokus gerakan feminis mulai dari feminisme liberal,
radikal dan sosial, ketidakadilan gender di media massa dan penyebabnya,
dimensi perempuan dalam iklan, jurnalisme sensitif gender, dan terakhir
metodologi penelitian berperspektif gender.
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58 SPK151504 KOMUNIKASI KELUARGA
Matakuliah ini membahas tentang komunikasi afeksi pra perkawinan, relasi
pasangan suami-istri, relasi berbasis pertalian darah, relasi sebagai akibat
perkawinan, perselingkuhan dan dinamika pasca perkawinan.
SPK151506 KOMUNIKASI TRADISIONAL
Matakuliah ini mengkaji kegiatan komunikasi di masyarakat pedesaan dan
masyarakat yang masih mempertahankan tradisi guna menyampaikan pesanpesan spiritual dan menjaga keseimbangan kosmis antara manusia, alam dan
penciptanya. Penggunaan media-media rakyat dan tradisional menjadi bagian
dalam pembahasan matakuliah ini.
59 SPK151607 KOMUNIKASI PEMASARAN
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan teoritik maupun
pengetahuan praktis mengenai komunikasi pemasaran. Dalam mata kuliah ini
selain akan dibahas mengenai cara melakukan analisis situasi pasar,
pertimbangan yang perlu dilakukan dalam menyusun strategi promosi, analisis
psikologis serta pembahasan periklanan sebagai bagian dari komunikasi
pemasaran.
60 SPK151702 KAPITA SELEKTA KOMUNIKASI
Matakuliah ini mencoba memaparkan kembali komunikasi dalam berbagai dimensi
secara komprehensif, membahas berbagai isu-isu kontemporer serta mengkajinya
dalam sudut pandang komunikasi multidisipliner.
61 SPK151705 KERJA PRAKTEK
Matakuliah ini memberikan penugasan kepada mahasiswa untuk job training di
industri/korporasi/lembaga yang berkaitan dengan komunikasi
62 SPK151306 KAJIAN MEDIA
Deskripsi:
Mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar studi-studi media (media studies).
Dalam mata ajaran ini akan diperkenalkan key concepts atau konsep-konsep
kunci yang digunakan dalam teori-teori studi media. Dengan akar perspektif
cultural studies dari Birmingham School, mata kuliah ini akan memberikan
pengantar terhadap teori-teori dasar media studies
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63 SPK151305 KOMUNIKASI CYBER
Deskripsi :
Mata kuliah ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan media baik dari
sudut pandang teknologi maupun konteks itu sendiri yang memengaruhi realitas
sosial khalayak.Mengungkap implikasi kehadiran media siberseperti dalam
bidangjurnalismeyangmengalami perkembangan bahkan cenderung berubah.
Berita dan informasi yang pada awalnya dikuasai oleh pekerja media dan
didistribusikan secara massal kepada khalayak. Juga, khalayak tidak sekadar
diberikan ruang untuk berinteraksi di media massayang melakukan konvergensi
teknologi ke internet, namun khalayak mulai bergeser bahkan menjadi pesaing
karena khalayak turut terlibat dalam produksi berita dan informasi.
Selanjutnya, mata kuliah ini menjelaskan bagaimana komunikasi dan ruang
interaksi terjadi di media siber termasuk budaya. Mengapa pembahasan budaya
siber (cyberculture) ini penting dan menjadi satu bab pembahasan tersendiri itu
karena membincangkan medium di era internet ini tidak sekadar memfokuskan diri
pada media dalam tataran teknologi semata, ada fenomena-fenomena unik yang
muncul di ruang siber dan terkait dengan media siber itu sendiri yang berbeda
dengan dunia nyata (offline). Beragamnya konstruksi identitas dan munculnya
komunitas virtual yang tanpa melibatkan batasan geografis dan demografis
merupakan dua pembahasan yang penulis anggap penting untuk diketahui untuk
melihat realitas sosial di internet.
64 SPK151401 FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
Deskripsi:
Dalam perkuliahan ini dibahas materi-materi mengenai Pengantar Filsafat Ilmu:
Definisi, Kedudukan, dan Ruang Lingkup; Dasar-Dasar Pengetahuan: Penalaran,
Logika, Sumber Pengetahuan, dan Kriteria Kebenaran; Ontologi: Metafisika,
Asumsi, Peluang, Beberapa Asumsi dalam Ilmu dan Batas-Batas Penjelajahan
Ilmu; Epistimologi: Jarum sejarah pengetahuan, pengetahuan, metode ilmiah, dan
struktur pengetahuan ilmiah; Aksiologi: ilmu dan moral, tanggung jawab social
ilmuan, nuklir dan pilihan moral, dan revolusi genetika; Pengetahuan Sain:
Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi Sain; Pengetahuan Filsafat: Ontologi,
Epistimologi dan Aksiologi Filsafat; Pengetahuan Mistis: Ontologi, Epistimologi
dan Aksiologi Mistis
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65 SPK151502 STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
Deskripsi:
Materi perkuliahan meliputi konsep dan teori komunikasi pembangunan serta
pengaruhnya bagi perubahan sosial. Mata kuliah ini juga akan membahas
berbagai aspek tentang komunikasi pembangunan dengan pendekatan terpadu.
Untuk pengukuran ketajaman analisa mahasiswa dilakukan diskusi dengan studi
kasus komunikasi pembangunan dan perubahan sosial yang terjadi di Indonesia.
66 SPK151507 KOMUNIKASI LINGKUNGAN PARIWISATA
Deskripsi:
Dalam masyarakat pluralis yang ditandai adanya beragam aktor dengan beragam
kepentingan, nilai, dan perspektif, resolusi isu lingkungan menuntut adanya
strategi komunikasi untuk menciptakan dukungan dan keterlibatan aktif warga
dalam pembuatan kebijakan lingkungan dan memfasilitasi proses inovasi dan
perubahan institusi untuk pembangunan berkelanjutan. Di sini, Komunikasi
Lingkungan menjadi elemen dasar pada pembuatan kebijakan lingkungan. Mata
kuliah Komunikasi Lingkungan memberikan pemahaman dasar strategi
komunikasi lingkungan yang meliputi (1) pendekatan persuasif dalam komunikasi
lingkungan (2) pembuatan
kebijakan lingkungan interaktif (3) pendidikan lingkungan (4) komunikasi sebagai
bagian integral dalam strategi sistem inovasi.
Mata kuliah ini juga mengkaji peranan komunikasi dalam proses pemasaran, yakni
di mana komunikator harus bijak dalam memasarkan produk wisata agar dapat
menarik perhatian pelanggan untuk menggunakan produk wisata. Dalam
melakukan kegiatan pemasaran, tentunya seorang komunikator akan
menggunakan teknologi untuk melakukan kegiatan pemasaran.Misalnya saja
teknologi sistem informasi dalam hotel. Komunikator dalam kegiatan promosi hotel
dapat membuat website pariwisata yang didalamnya berisi reservasi online, sistem
pembayaran online, pengelolaan dan base pariwisata serta interaksi dan transaksi
pariwisata. Semakin detail informasi yang ada di website pariwisata itu, maka
calon pelanggan akan semakin tertarik untuk menggunakan jasa/berkunjung ke
daerah wisata tersebut. Pentingnya komunikasi untuk komunikasi pariwisata
adalah bagaimana seorang komunikator menggunakan teknik komunikasi yang
efektif, sehingga pesan dapat tersampaikan dan ada feedback.
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67 SPK151508 LOBI DAN NEGOSIASI
Deskripsi:
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas secara spesifik kegiatan
lobi dan negosiasi dalam perspektif ilmu komunikasi. Lobi ditujukan untuk
memperoleh sesuatu yang menjadi tujuan atau target seseorang atau organisasi,
dan apa yang dimaksudkan tersebut berada di bawah kontrol atau pengaruh pihak
lain (individu maupun lembaga).Negosiasi adalah suatu proses dimana dua pihak
atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan, bertemu
dan berbicara untuk mencapai suatu kesepakatan. Perbedaan kepentingan
memberikan alasan terjadinya suatu titik temu dan dasar motivasi untuk mencapai
kesepakatan baru.
68 SPK151604 TEKNIK PENULISAN MEDIA
Deskripsi:
Memberikan kemampuan bagi mahasiswa, baik teoretis maupun praktis,
mengenai teknik penulisan yang meliputi : format-format, langkah-langkah, prinsipprinsip dan struktur penulisan berita pada media elektronik, baik radio maupun
televise, serta mempelajari jenis-jenis tulisan di media cetak (berita, opini, artikel,
feature), teknik wawancara berita, teknik pengumpulan informasi untuk penulisan
di media cetak, teknik penulisan berita, teknik penulisan opini, teknik penulisan
artikel, dan feature; teknik penulisan ulang dan penyuntingan tulisan sehingga
layak muat di media massa cetak
69 SPK151703 KEWIRAUSAHAAN
Deskripsi:
Mata kuliah ini memberi kemampuan dasar kepada mahasiswa dalam bidang
kewirausahaan dan penerapannya dalam kehidupan praktis. Setelah mengikuti
perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan: menguasai prinsip-prinsip dasar
kewirausahaan yang meliputi ruang lingkup, hakikat, nilai-nilai, karakteristik, serta
sikap dan perilaku berwirausaha; mampu melakukan analisis usaha dan
menyusun rencana usaha; mampu mempraktekan cara-cara kewirausahaan.
Kewirausahaan bertalian dengan kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan
dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses.
70 SPK151704 HUMAS PEMERINTAHAN
Deskripsi:
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Memberikan pemahaman tentang tugas, pokok dan fungsi humaspemerintahan;
ruang lingkup humas pemerintah; cyber city information;kampanye kebijakan
pemerintah; informations public service; kegiataninternasional humas pemerintah;
sosialisasi pembangunan pemerintah; upayapenyadaran partisipasi masyarakat
terhadap eksistensi pemerintahan.
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D. JURUSAN ILMU POLITIK
1. Visi, Misi dan Tujuan
Visi
Unggul dalam penguasaan ilmu politik berbasis pada kajian politik lokal yang
relevan dengan pengembangan sumberdaya perdesaan yang berkelanjutan
dan berkearifan lokal.
Misi
a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu politik yang memiliki budaya mutu
guna menghasilkan lulusan yang bermoral, berwawasan kebhinekaan,
memiliki sikap akademik dan profesional, keunggulan kompetitif,
kemampuan kepemimpinan yang memadai dan kemampuan memecahkan
masalah serta berinovasi khususnya dalam pengembangan sumberdaya
perdesaan dan kearifan lokal.
b. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu politik berbasis
pada kajian politik lokal yang relevan dengan pengembangan sumberdaya
perdesaan yang berkelanjutan dan berkearifan lokal.
c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada
hasil kegiatan pendidikan dan penelitian untuk pemberdayaan masyarakat
perdesaan yang berkearifan lokal.
Tujuan
a. Menghasilkan sarjana ilmu politik yang bermoral, berwawasan
kebhinekaan, memiliki sikap akademik dan profesional, keunggulan
kompetitif, kemampuan kepemimpinan yang memadai dan kemampuan
memecahkan masalah sederhana serta berinovasi khususnya dalam
pengembangan sumberdaya (EYD) perdesaan dan kearifan lokal
b. Menjadi pusat pengembangan politik lokal dan sumberdaya perdesaan
yang berkelanjutan bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang
berkearifan lokal.
c. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat perdesaan yang berkearifan lokal
sebagai implementasi hasil dari kegiatan pendidikan dan penelitian yang
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fokus pada kajian dan pengembangan politik lokal dan sumberdaya
perdesaan.
I.

Capaian Pembelajaran
Capaian pembelajaran Program Studi Ilmu Politik adalah kompetensi
minimal yang dimiliki oleh lulusan sarjana S1 Ilmu Politik yang setara dengan
Level 6 KKNI. Capaian pembelajaran ini meliputi aspek sikap dan keterampilan
umum serta aspek pengetahuan dan keterampilan khusus.
1. Aspek Pengetahuan
1) Menguasai konsep umum tentang kekuasaan dan menguasai secara
mendalam teori politik klasik dan kontemporer tentang kekuasaan dan
relasi kekuasaan antarindividu dan kelompok sosial dalam berbagai
bentuk dan manifestasinya;
2) Menguasai konsep umum dan teori tentang perilaku politik serta
kebijakan publik, menguasai secara mendalam satu atau beberapa
konsep dan teori tentang perilaku politik serta kebijakan publik untuk
analisis historis, normatif dan kontekstual tentang politik Indonesia;
3) Menguasai secara umum metode penelitian sosial dan menguasai
secara mendalam salah satu metode penelitian politik, yaitu metode
kuantitatif atau kualitatif;
4) Menguasai konsep umum dan perspektif teoretis tentang ekonomi
politik dan perbandingan politik.
Keterampilan Khusus
1) Mampu membaca materi berbahasa Inggris secara aktif dan
menggunakannya untuk komunikasi lisan/tulisan secara pasif;
2) Mampu mengoperasikan dan memanfaatkan program/perangkat lunak
(software) MS-Office dan pengolah data statistik (SPSS);
3) Mampu menulis karya ilmiah/penulisan tugas akhir/skripsi dengan
menggunakan standar penulisan referensi yang berlaku secara
internasional (Chicago Style atau APA);
4) Mampu memanfaatkan internet sebagai sumber informasi untuk
mendukung proses pembelajaran dan/atau bahan penelitian;
5) Mampu membuat desain atau rancangan pemberdayaan masyarakat
dan/atau rekomendasi kebijakan (policy brief) sederhana berdasarkan
kajian yang sistematis;
6) Mampu membuat kajian tentang masalah sosial-politik aktual yang
berkembang di masyarakat dan menyajikannya secara tertulis dalam
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2.

bentuk opini populer di media, kertas kerja (working paper), dan/atau
program partai/organisasi.
Aspek Sikap
1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan
sikap religius;
2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral, dan etika;
3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan
Pancasila;
4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta
memiliki nasionalisme dan rasa tanggung jawab pada negara dan
bangsa;
5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;
7) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara;
8) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9) menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri;
10) menginternalisasi
semangat
kemandirian,
kejuangan,
dan
kewirausahaan.
Keterampilan Umum
1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif
dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara
dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain
atau kritik seni;
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4)
5)
6)
7)

8)
9)

Mampu menyusun deskripsi ilmiah dari hasil kajian tersebut dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi;
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis
informasi dan data;
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan
pembimbing, kolega, dan sejawat, baik di dalam maupun di luar
lembaganya;
Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya;
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri;
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi.

II.

Beban Studi
Kurikulum baru Jurusan Ilmu Politik FISIP Unsoed terdiri dari 68 Mata
Kuliah (MK) yang terbagi dalam 6 (enam) MK Universitas dengan Kode UNO, 4
(empat) MK Fakultas dengan Kode SPO, dan 58 MK Jurusan dengan Kode SPP.
Kurikulum baru dirancang untuk dapat diselesaikan dalam waktu antara 7-8
semester dengan batas maksimal masa studi adalah 14 semester atau selama 7
(tujuh) tahun. Untuk dapat lulus dan mendapatkan gelar sarjana S1, mahasiswa
wajib mengambil minimal 144 SKS yang terdiri dari:
Jenis Mata Kuliah
Mata Kuliah Wajib Universitas
Mata Kuliah Wajib Fakultas
Mata Kuliah Wajib Jurusan
Mata Kuliah Pilihan
Total
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MK

SKS
6
4
36
5
51

13
14
102
15
144

III.

Metode Dan Bentuk Pembelajaran
Metode pembelajaran yang dipakai terdiri dari salah satu atau
gabungan metode diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran
kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran
berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain. Metode pembelajaran itu
diwujudkan dalam satu atau gabungan dari bentuk pembelajaran sebagai berikut:
1. Perkuliahan tatap muka kelas
2. Perkuliahan tutorial/responsi
3. Seminar
4. Praktikum
5. Penelitian, perancangan dan pengembangan
IV.

Komposisi Dan Kelompok Mata Kuliah
Berdasarkan taksonomi keilmuan, kurikulum baru Jurusan Ilmu Politik
memberikan bekal pengetahuan teoretis dan konseptual atas 7 (tujuh) subdisiplin
utama ilmu politik, yaitu: Teori Politik (13 MK), Perilaku Politik (9 MK), Metodologi
Politik (4 MK), Politik Indonesia (11 MK), Kebijakan Publik (8 MK), Perbandingan
Politik (5 MK) dan Ekonomi Politik (5 MK). Di samping 55 mata kuliah yang
memberikan bekal pengetahuan, kurikulum baru juga terdiri dari 5 (lima) mata
kuliah tentang pengembangan sikap/kepribadian, dan 8 (delapan) mata kuliah
yang bersifat keterampilan. Daftar mata kuliah lengkap sebagai berikut:
No
Kode
Mata Kuliah
WAJIB UNIVERSITAS
1
UNO161101 Pendidikan Pancasila
2
Pendidikan Agama
UNO161102 Pendidikan Agama Islam
UNO161103 Pendidikan Agama Katolik
UNO161104 Pendidikan Agama Kristen
UNO161105 Pendidikan Agama Budha
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W/P

SKS

Semester

W

2

I

W
W
W
W

2
2
2
2

I
I
I
I

No

Kode

Mata Kuliah

WAJIB UNIVERSITAS
UNO161106 Pendidikan Agama Hindu
UNO161109 Pendidikan Agama Khonghucu
3
UNO161110 Bahasa Indonesia
4
UNO161108 Jati Diri Unsoed
5
UNO161207 Pendidikan Kewarganegaraan
6
UNO162701 Kuliah Kerja Nyata (KKN)
WAJIB FAKULTAS
7
SPO161101 Pengantar Sosiologi
8
SPO161102 Pengantar Ilmu Politik
9
SPO161203 Bahasa Inggris
10
SPO162701 Skripsi
WAJIB JURUSAN
11 SPP 161101 Filsafat Ilmu Pengetahuan
12 SPP 161102 Pengantar Ekonomi Politik
13 SPP 161203 Pengantar Statistik Sosial
14 SPP 161204 Pengantar Antropologi
15 SPP 161205 Pengantar Studi Pemerintahan
16 SPP 161206 Pemikiran Politik Indonesia
17 SPP 161207 Sistem Politik Indonesia
18 SPP 161208 Teknik Penulisan Ilmiah (TPI)
19 SPP 161309 Teori Perwakilan Politik
20 SPP 161310 Negara dan Masyarakat Sipil
21 SPP 161311 Ekonomi Politik Pembangunan
22 SPP 161312 Konsensus dan Konflik Politik
23 SPP 161313 Sosiologi Politik
Analisis Kekuatan Politik
24 SPP 161314
Indonesia
25 SPP 161315 Kebijakan Publik
26 SPP 161316 Metode Penelitian Sosial (MPS)
27 SPP 161417 Teori Parpol dan Sistem Pemilu
28 SPP 161418 Perilaku Politik
29 SPP 161419 Birokrasi Indonesia
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W/
P

SKS

Semester

W
W
W
W
W
W

2
2
2
2
2
3

I
I
I
I
II
VII/VIII

W
W
W
W

3
3
2
6

I
I
II
VII/VIII

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3

I
I
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III

W

3

III

W
W
W
W
W

3
3
3
3
3

III
III
IV
IV
IV

30
31

SPP 161420
SPP 161421

32

SPP 161422

33

SPP 161423

34

SPP 161424

35

SPP 161525

36
37

SPP 162526
SPP 161527

38

SPP 162528

39

SPP 162529

40

SPP 161530

41

SPP 161631

42
43
44
45
46
47
48
49

SPP 161632
SPP 161633
SPP 161634
SPP 161635
SPP 162636
SPP 162537
SPP 162538
SPP 162539

50

SPP 162540

51

SPP 162541

52
53
54
55
56

SPP 162542
SPP 162543
SPP 162544
SPP 162545
SPP 162546
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Politik dan Pemerintahan Lokal
Politik dan Pemerintahan Desa
Politik Desentralisasi dan
Otonomi Daerah
Politik Anggaran
Pembangunan Masyarakat
Desa
Teori dan Metode Politik
Perbandingan
Pengantar Studi Demokrasi
Agama dan Demokrasi
Metode Penelitian Politik 1
(MPP 1)
Metode Penelitian Politik 2
(MPP 2)
Etika Politik
Teori Pascakolonial dan Politik
Kebudayaan Kontemporer
Teori Gerakan Sosial
Analisis Kebijakan Publik
Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Kapita Selekta
Metodologi Ilmu Politik (MIP)
Ruang dan Politik Perkotaan
Nasionalisme dan Etnisitas
Pemikiran Politik Islam
Demokrasi dan Pembangunan
Asia Tenggara
Pilkada dan Kontestasi Politik
Lokal
Politik Pelayanan Publik
Media dan Pemasaran Politik
Politik Perburuhan
Bisnis dan Politik
Ekonomi Politik Internasional

BUKU PEDOMAN FISIP 2016/2017

W
W

3
3

IV
IV

W

3

IV

W

3

IV

W

3

IV

W

3

V

W
W

3
3

V
V

W

3

V

W

3

V

W

3

V

W

3

VI

W
W
W
W
W
P
P
P

3
3
1
1
3
3
3
3

VI
VI
VI/VII
VI/VII
VI/VII
V
V
V

P

3

V

P

3

V

P
P
P
P
P

3
3
3
3
3

V
V
V
V
V

57
47
48
49

SPP 162547
SPP 162537
SPP 162538
SPP 162539

50

SPP 162540

51

SPP 162541

52
53
54
55
56
57

SPP 162542
SPP 162543
SPP 162544
SPP 162545
SPP 162546
SPP 162547

58

SPP 162548

59

SPP 162649

60
61
62

SPP 162650
SPP 162651
SPP 162652

63

SPP 162653

64

SPP 162654

65

SPP 162655

66

SPP 162656

67

SPP 162657

68

SPP 162658
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Jender dan Politik
Ruang dan Politik Perkotaan
Nasionalisme dan Etnisitas
Pemikiran Politik Islam
Demokrasi dan Pembangunan
Asia Tenggara
Pilkada dan Kontestasi Politik
Lokal
Politik Pelayanan Publik
Media dan Pemasaran Politik
Politik Perburuhan
Bisnis dan Politik
Ekonomi Politik Internasional
Jender dan Politik
Komisi Negara dan Demokrasi
Indonesia
Politik Identitas dan
Multikulturalisme
Psikologi Politik
Pemikiran Politik Barat
Antropologi Politik
Pemerintahan dan Komunitas
Desa Adat
Manajemen Partai Politik dan
Tata Kelola Pemilu
Politik Agraria dan Pertanian
Ideologi dan Gerakan Politik
Islam Indonesia
Teori Politik dan Lingkungan
Militer dan Politik di Negara
Berkembang
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P
P
P
P

3
3
3
3

V
V
V
V

P

3

V

P

3

V

P
P
P
P
P
P

3
3
3
3
3
3

V
V
V
V
V
V

P

3

V

P

3

VI

P
P
P

3
3
3

VI
VI
VI

P

3

VI

P

3

VI

P

3

VI

P

3

VI

P

3

VI

P

3

VI

V.

Ketentuan Teknis
Dalam Panduan Akademik Kurikulum 2016 Jurusan Ilmu Politik FISIP
Unsoed, terdapat beberapa ketentuan teknis sebagai berikut:
1. Di tahun pertama (Semester 1-2), mahasiswa mengambil mata kuliah
berdasarkan sistem paket yang terdiri dari 8 (delapan) mata kuliah dengan
beban studi masing-masing 20 SKS.
2. Setelah tahun pertama, mahasiswa mengambil mata kuliah dengan jumlah
SKS sesuai dengan prestasi akademik yang diperoleh di semester
sebelumnya sesuai ketentuan akademik fakultas.
3. Mata kuliah wajib dapat dipecah menjadi kelas paralel jika jumlah mahasiswa
lebih dari 60 atau menyesuaikan dengan kapasitas ruangan.
4. Dosen dapat menawarkan tutorial untuk mata kuliah wajib.
5. Tutorial membagi mahasiswa dalam kelompok-kelompok kecil dengan
jumlah anggota antara 10-15 orang mahasiswa.
6. Tutorial dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan) kali pertemuan dalam setiap
semester.
7. Kuota minimal untuk mata kuliah pilihan adalah 5 (lima) orang
mahasiswa/kelas/semester dan kuota maksimal untuk mata kuliah pilihan
adalah 15 orang mahasiswa/kelas/semester.
8. Pengambilan mata kuliah pilihan dilakukan dengan prinsip first come first
served dengan mengisi rencana studi di Sistem Informasi Akademik (SIA)
dan mendapat persetujuan dosen pembimbing akademik (PA).
9. Dosen/tim pengampu mata kuliah pilihan berwenang penuh untuk
menawarkan atau membatalkan mata kuliah pilihan jika kuota minimal tidak
tercapai dan/atau karena sebab lain.
10. Dalam kondisi tertentu yang memaksa, pihak jurusan berhak untuk tidak
menawarkan mata kuliah pilihan untuk sementara waktu.
11. Untuk kepentingan studi atau pengembangan minat, mahasiswa
diperkenankan untuk mengambil mata kuliah di jurusan lain di lingkungan
FISIP sebanyak-banyaknya 1 (satu) mata kuliah (3 SKS) dari 5 (lima) mata
kuliah (15 SKS) pilihan yang ditawarkan.
12. Mata kuliah praktikum dilakukan secara kelompok atau perorangan dalam
bentuk magang di instansi pemerintah/swasta dan/atau penelitian
lapangan/pustaka untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam
merancang penelitian sesuai topik yang diminatinya.
13. Mata kuliah praktikum dibimbing oleh Tim Dosen Pengampu mata kuliah
dan/atau dosen lain sesuai dengan penugasan dari Ketua Jurusan.
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14. PKL dalam bentuk magang kerja di instansi pemerintah/lembaga swasta
diambil oleh mahasiswa di tahun ketiga/keempat (Semester VI atau VII) dan
dalam pelaksanaannya dibimbing oleh dosen sesuai penugasan dari Ketua
Jurusan.
15. Kapita Selekta diambil oleh mahasiswa di tahun ketiga (Semester V atau VI)
dengan dikoordinasikan oleh Komisi Tugas Akhir dan diberikan dalam bentuk
seminar/workshop/bedah buku dengan narasumber dari dosen/kelompok
dosen yang berasal dari internal jurusan atau ahli/peneliti dari eksternal
jurusan untuk memaparkan hasil kajian/literatur terbaru dalam disiplin Ilmu
Politik.
16. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengulang mata kuliah wajib hanya jika
mendapatkan nilai C, D, dan E, sedangkan bagi yang sudah mendapatkan A
atau B tidak diperkenankan untuk mengulang.
17. Mahasiswa diharapkan untuk mengulang pada tahun ketiga (semester V
atau VI) sambil menyelesaikan proposal usulan penelitian atau skripsi.
18. Nilai yang menjadi acuan untuk dicantumkan dalam transkrip adalah nilai
terakhir.
19. Mahasiswa boleh mengajukan outline rencana penelitian skripsi ke Komisi
Tugas Akhir (KTA) setelah menempuh minimal 120 SKS dan IPK minimal
2,00.
20. Mahasiswa dinyatakan lulus jika telah menyelesaikan semua mata kuliah
wajib dan pilihan yang dipersyaratkan tanpa nilai E dan nilai D sebanyakbanyaknya 1 (satu) mata kuliah (3 SKS).
VI.

Mekanisme Transisi
Keberadaan Kurikulum 2016 merupakan pengganti dari kurikulum
sebelumnya, yaitu Kurikulum 2009. Kurikulum 2016 berlaku selama 5 (lima) tahun
untuk kemudian ditinjau kembali. Dalam pelaksanaannya, terdapat mekanisme
transisi untuk pemberlakuan Kurikulum 2016 sebagai berikut:
1. Kurikulum 2016 berlaku untuk mahasiswa angkatan 2016 dan seterusnya.
2. Untuk mahasiswa angkatan sebelumnya, tetap diberlakukan kurikulum 2009.
3. Perubahan status mata kuliah pada kurikulum 2016 tidak berlaku untuk
mahasiswa angkatan sebelum 2016.
4. Konversi mata kuliah wajib dan pilihan akan ditentukan lebih lanjut.
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VII.

Sebaran Mata Kuliah Per Semester
Persebaran mata kuliah di kurikulum baru didasarkan atas komposisi
yang seimbang antara mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan baik di semester
gasal maupun genap. Setiap semester mahasiswa mengambil mata kuliah paling
banyak 8 (delapan) mata kuliah, baik wajib maupun pilihan. Beban kredit di tahun
pertama maksimal adalah 20 SKS sedangkan beban kredit di tahun kedua dan
setelahnya adalah maksimal 24 SKS. Jumlah Mata Kuliah Wajib adalah 46 MK
(129 SKS) dan Mata Kuliah Pilihan adalah 5 (lima) MK (15 SKS) dari 22 Mata
Kuliah Pilihan (66 SKS) yang ditawarkan.
GASAL
GENAP
TAHUN I
SEMESTER I

SKS

1. Pendidikan Pancasila

W

2

2. Pendidikan Agama
3. Bahasa Indonesia

W
W

2
2

4. Jati Diri Unsoed
5. Pengantar Ilmu Politik

W
W

2
3

6. Pengantar Sosiologi

W

3

7. Filsafat Ilmu Pengetahuan

W

3

8. Pengantar Ekonomi Politik

W

3

SEMESTER II

1. Pendidikan
Kewarganegaraan
2. Bahasa Inggris
3. Pengantar Statistik
Sosial
4. Pengantar Antropologi
5. Pengantar Studi
Pemerintahan
6. Pemikiran Politik
Indonesia
7. Sistem Politik
Indonesia
8. Teknik Penulisan
Ilmiah

SKS

W

2

W
W

2
3

W
W

3
3

W

3

W

3

W

1

20
TAHUN II
SEMESTER III
1. Teori Perwakilan Politik
2. Negara dan Masyarakat
Sipil
3. Konsensus dan Konflik
124

W

3

W

3

SEMESTER IV
1. Teori Partai Politik dan
Sistem Pemilu00
2. Perilaku Politik

W

3

3. Birokrasi Indonesia
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W

3

W

3

W

3

Politik
4. Sosiologi Politik
5. Ekonomi Politik
Pembangunan
6. Analisa Kekuatan Politik
Indonesia
7. Kebijakan Publik
8. MPS

W

3

W

3

W

3

W
W

3
3

SEMESTER V
1. Teori dan Metode Politik
Perbandingan

W

2. Pengantar Studi Demokrasi
3. Agama dan Demokrasi

W
W

4. Etika Politik
5. MPP 1
6. MPP 2
Mengulang dan/atau
mengambil
7. Ruang dan Politik
Perkotaan
8. Nasionalisme dan Etnisitas
9. Pemikiran Politik Islam
10. Demokrasi dan
Pembangunan Asia
Tenggara
11. Pilkada dan Kontestasi
Politik Lokal
12. Politik Pelayan Publik

W
W
W

125

P
P
P
P

4. Politik dan
Pemerintahan Lokal
5. Politik dan
Pemerintahan Desa
6. Politik Desentralisasi
dan Otonomi Daerah
7. Politik Anggaran
8. Pembangunan
Masyarakat Desa

24
TAHUN III
SEMESTER VI
3 1. Teori Pascakolonial
dan Politik
Kebudayaan
Kontemporer
3 2. Teori Gerakan Sosial
3 3. Analisis Kebijakan
Publik
3 4. MIP
3 5. PKL
3 6. Kapita Selekta
Mengulang dan/atau
mengambil
3 7. Politik Identitas dan
Multikulturalisme
3 8. Psikologi Politik
3 9. Pemikiran Politik Barat
3 10. Antropologi Politik

P

3

P

3

11. Pemerintahan dan
Komunitas Desa Adat
12. Manajemen Parpol &
Tata Kelola Pemilu
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W

3

W

3

W

3

W
W

3
3
24

W

3

W
W

3
3

W
W
W

3
1
1

P

3

P
P
P

3
3
3

P

3

P

3

13. Media dan Pemasaran
Politik
14. Politik Perburuhan

P

3

P

3

15. Bisnis dan Politik

P

3

16. Ekonomi Politik
Internasional
17. Jender dan Politik
18. Komisi Negara dan
Demokrasi Indonesia
Maksimal

P

3

P
P

3
3

1.
1.
2.
3.
4.

SEMESTER VII
Kapita Selekta
PKL
KKN
Skripsi
MIP (mengulang)

13. Politik Agraria dan
Pertanian
14. Ideologi & Gerakan
Politik Islam Indonesia
15. Teori Politik dan
Lingkungan
16. Militer dan Politik di
Negara Berkembang

24
TAHUN IV
W
W
W
W
W

P

3

P

3

P

3

P

3

Maksimal

SEMESTER VIII
1 1. KKN
1 2. Skripsi
3
6
3
14

23

W
W

9

VIII.

Daftar Dosen Pengampu Dan Mata Kuliah Pokok
Dosen Jurusan Ilmu Politik terdiri dari 17 orang dosen tetap dengan latar
belakang pendidikan S2 dan S3 dari universitas dalam maupun luar negeri. Daftar
lengkap dosen adalah sebagai berikut:
NO
1
2

3
4

5
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NAMA DAN NIP
Drs. M. Soebiantoro, M.Si.
19620909 198803 1 001
Drs. Solahuddin
Kusumanegara, M.Si.
19630612 198901 1 001
Drs. Syah Firdaus, M.Si.
19580414 199002 1 001
Drs. Bambang Suswanto,
M.Si.
19571109 198901 1 001
Dr. Bambang Kuncoro, M.Si.

TEMPAT
LAHIR/ASAL
Purwokerto

PENDIDIKAN
TERAKHIR
S2 Ilmu Politik UGM

Malang

S2 Ilmu Politik UGM

Jakarta

S2 Ilmu Politik UGM

Purbalingga

S2 Ketahanan
Nasional UGM

Pengantar Ilmu
Politik
Pemikiran Politik
Indonesia

Sukoharjo

S3 Ilmu Sosial

Birokrasi
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3
6

MATA KULIAH
POKOK
Pengantar Ilmu
Politik
Sistem Politik
Indonesia

6
7
8

19561004 198601 1 001
Luthfi Makhasin, M.A., Ph.D.
19770529 200112 1 001
Ahmad Rofik, S.Sos, M.A.
19710513 200112 1 001
Waluyo Handoko, M.Sc.
19711018 199303 1 003

UNAIR
S3 Asian Studies,
ANU Australia
S2 Ilmu Politik UGM

Indonesia
Pemikiran Politik
Barat
Sosiologi Politik

Banjarnegara

S2 Rural
Development
CLSU, The
Phillipine
S3 (kandidat) Ilmu
Politik Undip

Politik dan
Pemerintahan
Lokal

S2 Ilmu Politik
UGM
S3 (kandidat)
Ilmu Politik
UGM
S3 Ilmu Politik
UI

Politik dan
Pemerintahan
Desa

Banyumas
Batang

9

Indaru Setyo Nurprojo,
S.IP., M.A.
19770806 200312 1 001

Purbalingg
a

10

Dr. Sofa Marwah, M.Si.
19750426 200312 2 001

Kediri

11

Triana Ahdiati, M.Si.
19700719 200501 2 001

Bandung

S2 Kajian
Wilayah
Amerika UI

12

Khairu Roojiqien
Sobandi, S.IP., M.Si.,
M.A.
19820219 200501 1 001
Oktafiani Catur Pratiwi,
M.A.
19791027 200501 2001
Dr. Adhi Iman Sulaiman,
M.Si.
19761013 200501 1 001
Ahmad Sabiq, M.A.
19760212 200604 1 001

Kuningan

S2 Ilmu Politik
UNDIPUniversity of
Wyoming, USA
S2 Ilmu Politik
UGM

Bowo Sugiarto, S.IP.,

Cirebon

13

14

15

16
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Tegal

Bandung

Magelang
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S3 Komunikasi
Pembangunan
IPB
S2 ISS The
Hague, Belanda
S2 Ilmu Politik

Pengantar
Studi
Demokrasi
Teori
Pascakolonial
dan Politik
Kebudayaan
Kontemporer
Kebijakan
Publik

Pengantar
Studi
Pemerintahan
Birokrasi
Indonesia
Teori Parpol
dan Sistem
Pemilu
Pengantar

M.Si.
19800304 200912 1 001

17

Andi Ali Said Akbar,
S.IP., M.A.
19790920 200912 1 001

WajoSulsel

UGM
S3 (kandidat)
Tilburg
University,
Belanda
S2 Ilmu Politik
UGM

Studi
Demokrasi

Teori Parpol
dan Sistem
Pemilu

IX.
Deskripsi Mata Kuliah
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian/Sikap
1.

Pendidikan Pancasila/UNO 161101
Mata kuliah ini mempelajari tentang Pancasila dalam konteks sejarah
perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi nasional, serta
Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM). Setelah mengambil mata kuliah ini,
mahasiswa diharapkan mampu berpikir dan bersikap sesuai hati nuraninya, serta
mampu memaknai sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang
persatuan Indonesia.
2. Pendidikan Agama (Pilih Salah satu)
1) Pendidikan Agama Islam/UNO 161102
Pemahaman dan penghayatan tentang aspek yang berhubungan dengan
keadaan mahluk, pelaksanaan ajaran Islam, peningkatan keimanan kepada
sang Pencipta, kerasulan dan melaksanakan syariat Islam.
2) Pendidikan Agama Katolik/UNO 161103
Pengetahuan tentang manusia yang beriman kepada Allah melalui Kristus di
dalam gereja, hidup bergereja dan bermasyarakat dalam rangka
pengembangan sikap dan mentalitas hidup pribadi seseorang yang percaya
kepada Allah. Mampu menyatakan iman dalam kehidupan sehari-hari, dalam
berhubungan dengan Allah, sesama manusia, alam semesta dan negara dan
bangsa
3) Pendidikan Agama Kristen Protestan/UNO 16104
Kuliah ini mendalami pengertian tentang agama, ibadat, pernyataan Allah,
manusia citra Allah, perkawinan, dosa dan reaksi Allah, pribadi dan karya
Yesus, Roh Kudus, perjanjian lama dan baru, gereja, injil, dan eskatologi
iman dan persaksian.
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4)

Pendidikan Agama Budha/UNO 161105
Pemahaman tentang agama Budha dan pengalamannya dalam masyarakat
beragama, darma, dan kebaktian untuk iman (sadha) dalam menjaga
kelangsungan hidup agama, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945.
5) Pendidikan Agama Hindu/UNO 161106
Penghayatan keagamaan yang mantap kepada Sang Hyang Widhi Wasa
sehingga mampu mengendalikan diri dalam berpikir, berbicara, berbuat
dalam pengabdian kepada nusa, bangsa dan negara
6) Pendidikan Agama Konghucu/UNO 161109
Tujuan pendidikan Agama Konghucu ini adalah agar mahasiswa
mendapatkan informasi yang benar tentang Agama Konghucu, mengerti,
memahami, dan mengambil intisari ajaran Agama Konghucu yang bersifat
universal sehingga mahasiswa diharapkan dapat mengamalkan di dalam
kehidupan supaya menjadi seorang Kuncu (Berbudi Luhur), mempunyai budi
pekerti luhur dan akhlak yang tinggi, mempunyai etika yang tinggi
berdasarkan Cinta Kasih, Kebenaran, Susila, Bijaksana, dan dapat dipercaya
yang pada akhirnya dapat menjadi masyarakat yang baik dan dapat
membangun Bangsa dan Negara Indonesia.
3. Jati Diri Unsoed/UNO 161108
Mata kuliah ini menjelaskan tentang hakekat manusia, kepribadian
dan pengendalian diri, serta pemaknaan atas visi dan misi Unsoed. Selain itu,
mata kuliah ini juga berisi materi tentang nilai kejuangan Panglima Besar Jenderal
Soedirman, pedoman pengelolaan diri, wawasan kebangsaan, etika dan
kesadaran hukum.
4. Bahasa Indonesia/UNO 161110
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat terampil
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penulisan karya
ilmiah dan dalam komunikasi lisan. Selain itu, mata kuliah ini juga dirancang agar
mahasiswa menghargai perbedaan budaya yang ada dan arti penting Bahasa
Indonesia sebagai bahasa persatuan.
5. Pendidikan Kewarganegaraan/UNO 161207
Mata kuliah ini membahas dan memberi pemahaman tentang
masalah Pertahanan Keamanan Nasional (Hankamnas) secara komprehensif dan
integral. Pokok bahasannya meliputi wawasan nusantara, pendidikan bela
negara, hak asasi manusia (HAM), ketahanan nasional, politik dan strategi
Hankamnas serta sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.
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MATA KULIAH KETERAMPILAN
6. Filsafat Ilmu Pengetahuan/SPP 161102
Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan bekal keterampilan
umum kepada mahasiswa tentang dasar-dasar berpikir logis, kritis, sistematis dan
rasional. Materi perkuliahan meliputi pengertian filsafat ilmu, perkembangan
filsafat ilmu, silogisme dan dasar-dasar logika, serta dasar penyimpulan deduktif
dan induktif.
7. Pengantar Statistik Sosial/SPP 161103
Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan bekal keterampilan
kepada mahasiswa agar dapat mengoperasikan perangkat lunak pengolahan data
statistik. Materi yang diberikan mencakup cara kerja statistik dalam suatu
penelitian sosial dalam bentuk statistika deskriptif. Materi perkuliahan meliputi
pengertian, peranan, dan cara kerja statistik, penyajian data baik dalam diagram,
baris grafik maupun batang histogram, polygon, ukuran gejala pusat, ukuran
dispersi, dan kemiringan serta keruncingan suatu kurva.
8. Teknik Penulisan Ilmiah/SPP 161108
Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan bekal keterampilan
praktis kepada mahasiswa tentang teknik penulisan referensi karya ilmiah sesuai
standar baku yang dipakai secara internasional. Selain itu, materi bahasan juga
mencakup panduan teknis untuk penulisan makalah, paper, esai, dan tinjauan
kritis (critical review). Dengan mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan
memiliki kemampuan akademis untuk membuat karya ilmiah untuk mendukung
tugas-tugas selama perkuliahan
9. Bahasa Inggris/SPO 161203
Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki
keterampilan praktis untuk membaca dan mengakses materi berbahasa Inggris
sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa
juga diharapkan memiliki keterampilan untuk menggunakan bahasa Inggris secara
pasif untuk komunikasi tulis ataupun lisan seperti: menulis ringkasan hasil
riset/penelitian dengan menggunakan tata bahasa baku (grammar).
10. Praktik Kerja Lapangan/SPP 161634
Mata kuliah ini menggunakan bentuk pembelajaran yang berupa
praktikum lapangan dengan cara bekerja magang di instansi pemerintah/swasta
sesuai dengan pilihan mahasiswa. Di akhir magang, mahasiswa diwajibkan untuk
membuat laporan tugas akhir tertulis dan/atau presentasi lisan.
11. Kapita Selekta/SPP 161635
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Mata kuliah ini memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk
merancang penelitian tugas akhir/skripsi. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah ini
menggunakan bentuk pembelajaran seminar yang memberikan panduan kepada
mahasiswa tentang peta riset dan kajian terbaru di bidang politik dan/atau riset
yang dilakukan dosen. Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan
mampu membuat outline topik penelitian yang akan dikembangkan/ditulis dalam
skripsi/laporan tugas akhir dan sesuai dengan topik serta peta jalan riset dosen
yang disesuaikan dengan keahliannya.
12. KKN/UNO 162701
Kuliah kerja nyata membekali mahasiswa keterampilan praktis untuk
menerapkan pengetahuan teoretis yang dimilikinya selama kuliah melalui interaksi
langsung dengan masyarakat dalam bentuk praktik kerja lapangan (fieldwork) dan
pengabdian kepada masyarakat (community services). Mahasiswa diharapkan
untuk tinggal dan bekerja bersama masyarakat di sebuah desa/komunitas selama
satu sampai dengan dua bulan. Dalam hal ini, mahasiswa merumuskan dan
melaksanakan program pengabdian yang disusun berdasarkan kebutuhan riil
komunitas di mana mahasiswa tersebut tinggal.
13. Skripsi/SPO 162701
Skripsi adalah laporan tugas akhir tertulis yang disusun setelah
mahasiswa menyelesaikan minimal 120 SKS perkuliahan. Dalam hal ini,
mahasiswa menentukan sendiri pilihan topik skripsi sesuai minat penelitiannya di
bawah arahan dosen pembimbing. Setelah menyelesaikan skripsi, mahasiswa
wajib mengikuti ujian akhir dan pendadaran untuk menentukan kelaikan skripsinya
di bawah dosen penguji.
MATA KULIAH KEAHLIAN
Kelompok Mata Kuliah Teori Politik
14. Pengantar Ilmu Politik/SPO 161102
Mata kuliah ini dirancang memberikan pengertian kepada mahasiswa
tentang dasar-dasar pengetahuan mengenai politik. Materi perkuliahan meliputi
dasar-dasar politik, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan, ruang lingkup ilmu
politik, hubungan ilmu politik dan ilmu lainnya, konsep ilmu politik, asal mula
terbentuknya negara, dan partai politik.
15. Teori Perwakilan Politik/SPP 161309
Mata kuliah ini memberikan perspektif teoretis tentang trias politika
terutama cabang kekuasaan legislatif dan perannya dalam sistem politik
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demokrasi. Selain itu, mata kuliah ini juga dirancang untuk memberikan
pemahaman konseptual kepada mahasiswa tentang mekanisme kerja dan
kekuatan-kekuatan sosial yang berperan dalam memengaruhi struktur
kelembagaan, cara kerja politik dari lembaga legislatif dan dinamika perwakilan
politik secara umum. Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan
memahami produk legislasi sebagai hasil dari dinamika hubungan kekuasaan,
baik di tingkat nasional maupun lokal.
16. Negara dan Masyarakat Sipil/SPP 161310
Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan kepada
mahasiswa tentang konsep umum negara dan masyarakat sipil, serta arti penting
dari kedua konsep tersebut dalam teori politik klasik dan modern. Mata kuliah ini
menjabarkan teori negara dalam berbagai tradisi pemikiran, seperti negara
sebagai instrumen kepentingan kelas dalam Marxisme dan negara sebagai
institusi legal-rasional dalam tradisi pemikiran liberal. Keseluruhan kajian teoretis
tersebut akan membantu mahasiswa memahami basis dan dinamika perjuangan
organisasi masyarakat sipil yang berbasis agama, budaya, profesi dan intelektual
di tingkat lokal dan nasional.
17. Teori Partai Politik dan Sistem Pemilu/SPP 161417
Mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk dapat memahami,
menjelaskan dan menganalisa berbagai hal terkait partai politik dan pemilihan
umum. Pembahasan dimulai dari pengertian partai, asal mula dan jenis-jenis
sistem kepartaian hingga mempelajari kehidupan sistem kepartaian di Indonesia,
pemilihan umum, pengertian sistem pemilu serta kajian mengenai pelaksanaan
pemilu di Indonesia.
18. Jender dan Politik/SPP 161547
Mata kuliah ini menjelaskan keterkaitan antara jender dan politik.
Secara terperinci, mata kuliah ini menjelaskan tentang konstruksi sosial yang
terbentuk akibat adanya perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan
dengan meninjau aspek-aspek terkait dalam dunia politik, baik secara teoretis
maupun praktis. Materi perkuliahan mencakup pembahasan tentang evolusi
konseptual tentang jender, posisi kajian jender dalam analisis politik dan
ketimpangan politik yang berbasis jender.
19. Teori Pascakolonial dan Politik Kebudayaan Kontemporer/SPP 161631
Mata kuliah ini berisikan dasar-dasar teori pascakolonial dan politik
kebudayaan kontemporer yang sangat berguna untuk memahami perkembangan
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ilmu politik yang terkait dengan resonansi kajian pascakolonialisme yang
berimplikasi pada seluruh ambiguitas dan kompleksitas dari berbagai pengalaman
kebudayaan yang berbeda sebagai akibat dari adanya praktik-praktik
kolonialisme. Secara umum, pokok bahasan dalam mata kuliah ini dikelompokkan
ke dalam 2 (dua) bagian pembahasan, yaitu: 1) Pembahasan Teori Pascakolonial
yang meliputi tema-tema tentang kekuasaan dan pengetahuan, representasi dan
resistensi, subalternity dan hybridity, orientalisme, dan nasionalisme; 2)
Pembahasan Politik Kebudayaan Kontemporer yang meliputi tema-tema tentang
politik kebudayaan dalam kajian pascakolonial, cultural studies, kebudayaan
populer, ideologi, hegemoni kebudayaan, apparatus ideologis negara (Ideological
State Apparatus) kekerasan budaya (cultural violence), kekerasan simbolik
(symbolic violence), globalisasi budaya, cyber dan digital culture.
20. Teori Gerakan Sosial/SPP 161632
Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang
berbagai perspektif teoretis yang digunakan untuk menganalisa aksi politik kolektif
dan gerakan ekstra parlemen. Beberapa konsep yang diperkenalkan meliputi
politik sengketa (contentious politics), framing dan proses politik (political process),
jaringan (networking), dan mobilisasi sumber daya (resources mobilization).
Selain itu, mata kuliah ini juga memberikan contoh konkret tentang berbagai
bentuk aksi kolektif/gerakan sosial ekstra parlemen seperti gerakan mahasiswa,
gerakan lingkungan, gerakan perempuan, dan berbagai aksi protes anti
kemapanan di luar struktur politik formal.
21. Ruang dan Politik Perkotaan/SPP 162537
Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan kepada mahasiswa
tentang kaitan antara ruang (space) sebagai konstruksi sosial dan pengaruhnya
bagi dinamika dan relasi kekuasaan. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini
mencakup beberapa teori utama tentang ruang dan politik perkotaan yang
berkembang dalam disiplin ilmu sosiologi seperti Max Weber, Henri Lefebvre,
Walter Benjamin, David Harvey, Edward Soja, dan Manuel Castells.
22. Nasionalisme dan Etnisitas/SPP 162538
Mata kuliah ini memcakup dua pokok bahasan, yaitu teori-teori politik
tentang nasionalisme dan etnisitas. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah ini
mempelajari tentang pengertian, ruang lingkup, sejarah perkembangan,
nasionalisme dan etnisitas. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas tentang
tantangan nasionalisme dan etnisitas pada era globalisasi.
23. Pemikiran Politik Islam/SPP 162539)
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Mata kuliah ini mempelajari perkembangan konsep pemikiran politik
Islam mulai dari masa nabi dan pemikir Islam klasik seperti Al Farabi, Al Mawardi,
Al Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun sampai dengan pemikir Islam
modern/kontemporer seperti Abu Ala Maududi, an Nabhani, Bediuzzaman Said
Nursi, Hasan al Banna, Muhammad Iqbal, Imam Khomeini, Hasan Hanafi, Fazlur
Rahman, Asef Bayat, Khaled Abu el Fadl, dan Tariq Ramadan.
24. Politik Identitas dan Multikulturalisme/SPP 162649
Mata kuliah ini mencakup dua konsep besar, yaitu politik identitas dan
multikulturalisme. Politik identitas merupakan gerakan/aksi kolektif yang disatukan
oleh identitas bersama dari individu/kelompok yang tertindas/terpinggirkan baik
dari segi ras, etnisitas, agama, jender, orientasi seksual, maupun jaringan yang
terbentuk oleh kesamaan minat dan semangat. Kajian politik identitas
memfokuskan pada bagaimana kelompok memperjuangkan identitasnya melalui
politik pengakuan dan politik perbedaan. Sementara itu, multikulturalisme adalah
paham yang berakar dari pluralitas budaya dan mengedepankan kesetaraan
dalam perbedaan (equality in diversity). Setelah mengambil mata kuliah ini,
mahasiswa diharapkan memahami model gerakan/aksi politik kontemporer yang
tidak menyasar pada distribusi sumber daya tapi lebih menitikberatkan pada hak
budaya dan identitas kolektif yang bersifat immaterial.
25. Pemikiran Politik Barat/SPP 162651
Mata kuliah ini membahas tentang pemikiran politik Barat yang
merangkum spektrum pemikiran politik Barat berdasarkan kronologi waktu, tokohtokoh, tradisi pemikiran, dan/atau ideologi politik yang melahirkan pemikiran
tersebut. Materi yang diberikan melingkupi pendalaman atas salah satu atau
beberapa topik tentang pondasi kehidupan yang baik seperti kedaulatan,
kebebasan, kesetaraan, keadilan dan evolusinya baik di masa klasik, modern dan
kontemporer. Materi bahasan lain mencakup gagasan dan ideologi politik besar
(nasionalisme,
Marxisme/komunisme,
sosialisme,
kapitalisme,
dan
liberalisme/neoliberalisme) yang pernah dan masih memainkan peran penting
dalam perkembangan teori politik klasik maupun kontemporer.
26. Teori Politik dan Lingkungan/SPP 162657
Mata kuliah ini memberikan kepada mahasiwa teori dan etika
lingkungan dalam perspektif antroposentrisme dan ekosentrisme, kebijakan
tentang lingkungan, lingkungan dalam perspektif ekonomi politik, keterlibatan
aktor-aktor lokal maupun internasional dalam isu-isu lingkungan serta
menganalisa berbagai isu lingkungan dalam pembangunan yang terjadi Indonesia
dan negara lain.
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Kelompok Mata Kuliah Metodologi Politik
27. Metode Penelitian Sosial/SPP 161211
Mata kuliah ini dirancang untuk memberi pemahaman kepada
mahasiswa tentang prinsip-prinsip dan konsep-konsep dasar penelitian sosial.
Materi yang diberikan meliputi pengertian metode penelitian sosial, aspek
kuantitatif maupun kualitatif, teknik pengumpulan dan pengambilan data, sistem
longitudinal, pilot project, dan kegunaan praktis metode penelitian sosial.
28. Metode Penelitian Politik 1/SPP 162528
Mata kuliah ini mempelajari metode penelitian kuantitatif, teknik
penelitian kuantitatif dan teknik analisis data kuantitatif serta kegunaannya dalam
penelitian/kajian politik. Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa
diharapkan mampu merumuskan pertanyaan riset kuantitatif yang tepat dan
relevan dan mengintegrasikanya untuk menyusun proposal penelitian tugas
akhir/skripsi.
29. Metode Penelitian Politik 2/SPP 162529
Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan kepada mahasiswa
tentang metode penelitian kualitatif dan kegunaannya dalam penelitian politik.
Materi yang diberikan di antaranya mencakup karakteristik metode penelitian
kualitatif, metodologi penelitian kualitatif, dan berbagai pendekatan yang
digunakan dalam penelitian kualitatif. Setelah mengambil mata kuliah ini,
mahasiswa diharapkan mampu merumuskan pertanyaan riset kualitatif yang tepat
dan relevan serta mampu menjabarkan rumusan pertanyaan riset itu menjadi
proposal penelitian tugas akhir/skripsi.
30. Metodologi Ilmu Politik/SPP 162636
Mata kuliah ini memberikan kepada mahasiswa pemahaman tentang
prosedur atau proses memperoleh pengetahuan politik. Untuk mencapai
pemahaman substansi, materi diarahkan pada pandangan dasar dua paradigma
utama dalam ilmu politik yaitu positivisme dan nonpositivisme, berbagai perspektif
yang berkembang dari kedua paradigma tersebut serta berbagai metodenya.
Pemahaman tersebut diwujudkan dalam sebuah rencana penelitian. Dengan
demikian, mahasiswa telah siap untuk membuat karya ilmiah/tugas akhir yang
sesui dengan pendekatan metodologi utama yang berkembang dalam Ilmu Politik.
Kelompok Mata Kuliah Perilaku Politik
31. Pengantar Sosiologi/SPO 161101
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Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan
dan pemahaman kepada mahasiswa tentang sejarah perkembangan masyarakat,
kelompok-kelompok sosial, bentuk-bentuk interaksi, status dan peran, dan kelas
sosial. Mata kuliah ini memberikan kerangka konseptual untuk memahami
perilaku politik, bukan semata sebagai ekspresi psikologis tapi merupakan hasil
proses sosial yang kompleks di masyarakat.
32. Pengantar Antropologi/SPP 161204
Mata kuliah ini memperkenalkan kepada mahasiswa berbagai konsep
dasar seperti pengertian antropologi, ruang lingkup, konsep-konsep kebudayaan,
dinamika masyarakat dan kebudayaan, kekerabatan dan kebudayaan (kinship
system), mata pencaharian (livelihood), ekonomi hadiah, monetisasi dan
pertukaran, agrikultur, agama dan kebudayaan.
33. Konsensus dan Konflik Politik/SPP 161312
Mata kuliah ini memberikan kepada mahasiswa pengetahuan tentang
konsensus dan konflik dan peran penting keduanya dalam membentuk perilaku
politik. Dalam proses belajar mengajar, materi yang diberikan mencakup
pengertian konsensus dan konflik, tipe-tipe konsensus dan konflik, teori tentang
pembentukan konsensus dan konflik.
34. Sosiologi Politik/SPP 161313
Mata kuliah ini membantu mahasiswa mengetahui dan memahami
seluk beluk Ilmu Politik sebagai kajian interdisipliner yang mendapatkan pengaruh
dari Ilmu Sosiologi. Sosiologi politik adalah bidang studi yang menjembatani mata
rantai antara politik dan masyarakat, antara struktur dan tingkah laku sosial
dengan struktur dan tingkah laku politik. Studi ini akan menemukan keterkaitan
dengan variabel sosial dan politik dalam wujud saling keterkaitan antara struktur
sosial dan lembaga politik atau antara masyarakat dan negara. Kajian ini penting
dalam memahami bagaimana kekuasaan dipahami, digunakan, diorganisasi,
disesuaikan dengan latar belakang sosial yang melingkupinya. Seluruh proses
tersebut dalam kerangka mempertemukan kesesuaian nilai, sifat serta
kepentingan negara dengan masyarakat sipil.
35. Perilaku Politik/SPP 161418
Mata kuliah ini menjelaskan tentang tentang salah satu perspektif dan
madzhab penting dalam studi politik yaitu behavioralism. Pokok bahasannya
mencakup asal usul dan perkembangan behavioralisme, teori pilihan rasional
(rational choice theory), teori permainan (game theory) dan dilema tahanan
(prisoner’s dilemma). Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan
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mampu menjelaskan perilaku politik secara umum dan khususnya aktualisasinya
dalam memilih (voting behavior).
36. Etika Politik/SPP 161530
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada
mahasiswa tentang etika dan fungsi sentralnya dalam ranah kekuasaan. Materi
perkuliahan mencakup pembahasan tentang dasar etis dan moral bagi kebaikan
bersama, fatsun dan dasar membangun kehidupan politik yang beradab (political
civility). Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memahami
bahwa perilaku politik memiliki pondasi etis yang bersumber dari nilai dan norma
yang berkembang di masyarakat.
37. Media dan Pemasaran Politik/SPP 162543
Mata kuliah media dan komunikasi politik mempelajari perkembangan
serta peran, fungsi dan kekuatan media, baik cetak maupun elektronik serta media
konvensional, khususnya dalam pembentukan citra, kampanye, dan propaganda
maupun pemasaran politik secara umum. Dengan mengambil mata kuliah ini,
mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisa berbagai
perspektif teori tentang media dan pemasaran politik.
38. Psikologi Politik/SPP 162650
Mata Kuliah ini didesain agar mahasiswa dapat memahami psikologi
politik sebagai sebuah area dalam ilmu sosial yang bersifat interdisipliner yang
berusaha untuk menjelaskan perilaku politik melalui prinsip-prinsip psikologi.
Melalui kuliah ini, mahasiswa mempelajari akar dari psikologi dan politik termasuk
pertanyaan-pertanyaan mendasar yang berhubungan dengan pengertian
psikologi, politik, dan penjelasan mengenai hubungan di antara keduanya, yaitu
konsep psikologi politik. Selain itu, mahasiswa juga diarahkan untuk memahami
karakteristik dan pola-pola perlaku politik berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.
39. Antropologi Politik/SPP 162652
Mata kuliah ini memberikan kepada mahasiswa perspektif lanjutan
tentang antropologi dan kaitannya dengan perilaku manusia dalam usahanya
mendapatkan, mempertahankan dan memperbesar kekuasaan. Materi kuliah
yang diberikan meliputi pendekatan teoretis dalam antropologi untuk menjelaskan
kaitan erat antara budaya dan politik, kekerabatan dalam politik, ritual keagamaan
dan mistisisme dalam politik, millenarianism dan perlawanan, kepemimpinan
kharismatik, modernisasi & pembangunan, serta pentingnya pendekatan
etnometodologi dan etnografi dalam penelitian antropologi politik.
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Kelompok Mata Kuliah Politik Indonesia
40. Pemikiran Politik Indonesia/SPP 161206
Mata kuliah ini mempelajari berbagai pemikiran politik dari berbagai
spektrum ideologi/aliran yang berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, mata
kuliah ini membawa mahasiswa pada pembahasan tentang gagasan para tokoh
pendiri bangsa dari yang beraliran nasionalisme sekuler, pan-Islamisme,
tradisionalisme Jawa, sosialisme, komunisme, dan sintesis pemikiran tersebut
dalam formulasi ideologi Pancasila.
41. Sistem Politik Indonesia/SPP 161207
Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada
mahasiswa mengenai sistem politik yang pernah dan berlaku di Indonesia. Dalam
kuliah ini, mahasiswa terlebih dahulu diperkenalkan dengan pendekatan analisis
sistem politik. Fungsi-fungsi, struktur-struktur dalam sistem politik, kelompok
kepentingan, partai politik, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif mendapat
sorotan pembahasan utama dalam materi perkuliahan ini. Selain mengupas
fungsi-fungsi input dan ouput serta struktur yang menjalankannya, tidak
ketinggalan juga dibahas mengenai partisipasi masyarakat dalam sistem politik.
Berdasarkan bahan konseptual tersebut, mahasiswa diajak membahas sistem
politik demokrasi Pancasila setelah keberhasilan gerakan reformasi yang
meruntuhkan sistem politik otoriter Orde Baru.
42. Analisis Kekuatan Politik Indonesia/SPP 161313
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada
mahasiswa tentang kekuatan-kekuatan politik berpengaruh/dominan di Indonesia.
Dalam hal ini, mahasiswa diajak untuk menganalisa konteks historis munculnya
kekuatan-kekuatan politik dominan, serta posisi, interaksi dan peran yang
dimainkan
oleh
masing-masing
dalam
memengaruhi
arah
perkembangan/perubahan dan/atau mempertahankan tatanan politik di Indonesia,
baik di level nasional maupun lokal.
43. Birokrasi Indonesia/SPP 161419
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada
mahasiswa tentang birokrasi Indonesia. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa
diberikan teori-teori dasar birokrasi, relasi birokrasi dan politik, evolusi budaya
birokrasi Indonesia dari yang bercorak pangreh praja menjadi pamong praja.
Selain itu, materi bahasan juga mencakup institusi birokrasi di Indonesia dan
perannya dalam merespon perubahan dalam konteks sistem politik demokrasi–
baik di ranah lokal maupun nasional–dan kemampuannya dalam merespon
persaingan dari luar akibat globalisasi dan pasar bebas.
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44. Politik dan Pemerintahan Lokal/SPP 161420
Mata kuliah ini memberikan bekal kepada mahasiswa tentang
konsep-konsep, dasar-dasar teori, model, perspektif, dan pendekatan sehingga
mahasiswa tersebut mampu memahami dan menganalisa ihwal dinamika politik
dan pemerintahan lokal di Indonesia, serta memetik pelajaran dari berbagai
pengalaman. Melalui berbagai pendekatan seperti kelembagaan, kekuasaan,
sejarah, dan perspektif fungsional, fokus kajian diletakkan pada dinamika politik
desentralisasi, demokratisasi lokal, dan pembangunan di tingkat lokal. Dengan
pendekatan kelembagaan, mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep
sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan medebewind berikut praktik
penerapannya di Indonesia. Dengan pendekatan kekuasaan, dipertanyakan:
siapakah yang sesungguhnya (de facto) membuat keputusan politik di daerah.
45. Politik dan Pemerintahan Desa/SPP 161421
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada
mahasiswa tentang demokrasi dan dinamika politik desa di Indonesia. Kajian
Politik dan Pemerintahan Desa dimulai sejak masa Orde Lama hingga sekarang
dan berbagai perundang-undangan yang mengaturnya. Mahasiswa diajak
menganalisa tentang perubahan status desa dari self-governance community
menjadi rantai birokrasi negara yang terendah; relasi politik desa dengan supra
desa (otonomi) dan dinamika politik di internal desa (demokrasi), serta kajian
tentang desa adat, desa kepulauan dan isu-isu politik desa kekinian.
46. Pilkada dan Kontestasi Politik Lokal/SPP 162541
Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan perspektif teoretis dan
kerangka konseptual untuk menjelaskan Pilkada dan pertarungan politik pada
tingkat lokal di Indonesia pascareformasi. Dengan demikian, mata kuliah ini
diharapkan dapat memberikan analisis kritis tentang liberalisasi politik di daerah
dalam mendorong dan/atau memperlemah bangunan demokrasi yang dibangun
dengan mempertimbangkan keunikan dan kekhasan politiknya masing-masing.
47. Komisi Negara dan Demokrasi Indonesia/SPP 162548
Gagasan tentang pemisahan kekuasaan telah diterima luas sebagai
hal yang mutlak dan perlu dalam sistem demokrasi. Montesquieu memisahkan
antara pembuat, pelaksana dan pengawas dalam tiga institusi politik utama, yaitu
legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam hal ini, ketiganya berfungsi dalam prinsip
keseimbangan untuk menghindari pemusatan kekuasaan (check and balance).
Perkembangan demokrasi kemudian menuntut lahirnya lembaga-lembaga negara
di luar kerangka trias politica untuk menjalankan peran dan fungsi-fungsi baru dan
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spesifik dalam sistem demokrasi. Mata kuliah ini memberikan kerangka
konseptual dan analisis aktual atas lembaga-lembaga sampiran negara (state
auxiliary agencies) yang lahir setelah era reformasi seperti KPK, KPU, Komisi
Yudisial dan lain-lain.
48. Pemerintahan dan Komunitas Desa Adat/SPP 162653
Desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang
secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk
atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat desa berdasarkan hak asal usul. Implementasi dari kesatuan
masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh,
nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di
Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua
di Kalimantan, dan negeri di Maluku. Mata kuliah ini akan membahas desa adat
dan posisinya secara politik di Indonesia pascaberlakunya regulasi baru tentang
desa.
49. Manajemen Parpol dan Tata Kelola Pemilu/SPP 162654
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan teoretis dan praktis kepada
mahasiswa tentang pengelolaan partai politik dan pemilu di Indonesia.
Pembahasannya meliputi manajemen internal partai politik, pengorganisasian,
pendanaan partai politik dan penyelesaian sengketa parpol. Sedangkan pokok
bahasan lain adalah tentang tata kelola pemilu setelah era reformasi di Indonesia,
khususnya tentang kelembagaan dan mekanisme kerja lembaga penyelenggara
pemilu dan berbagai lembaga pendukung kepemiluan lainnya seperti
Bawaslu/Panwaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
50. Ideologi dan Gerakan Politik Islam di Indonesia/SPP 162656
Islam bukan hanya agama yang dianut oleh mayoritas penduduk
Indonesia, tapi juga kekuatan politik yang memainkan peran penting dalam
sejarah Indonesia sejak sebelum masa kemerdekaan sampai sekarang. Sejak
masa Sarekat Islam (SI), Islam turut memainkan peran dalam pergerakan nasional
yang membentuk kesadaran nasional sebagai satu bangsa. Setelah proklamasi
kemerdekaan, perdebatan politik diwarnai oleh perbedaan pandangan tentang
bagaimana memosisikan agama dalam konstitusi antara mereka yang setuju
dengan Piagam Jakarta dan mereka yang menentangnya. Mata kuliah ini
memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang peran politik Islam di
Indonesia.
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Kelompok Mata Kuliah Kebijakan Publik
51. Pengantar Studi Pemerintahan/SPP 161205
Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang
konsep dasar dari tata kelola pemerintahan (governance), aktor-aktor dalam
governance, dinamika tata kelola pemerintahan dalam beberapa variannya, dan
praktik tata kelola pemerintahan di institusi pemerintahan seperti birokrasi
kementerian di pusat dan pemerintah daerah.
52. Kebijakan Publik/SPP 161315
Mata kuliah ini memfokuskan pembahasan pada pendekatan aktor
dalam studi kebijakan publik. Dengan pendekatan aktor tersebut, mahasiswa
dapat memahami hubungan kebijakan publik dan tata pemerintahan yang baik
(good governance) dari perspektif ilmu politik. Oleh karena itu, materi yang
diberikan dalam mata kuliah ini lebih terfokus pada pendekatan-pendekatan politik
untuk kebijakan publik, model-model kebijakan publik, formulasi kebijakan publik
dan aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan, implementasi dan evaluasi
kebijakan, serta kaitan tahapan kebijakan dengan governance.
53. Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah/SPP 161422
Mata kuliah ini didesain untuk mempelajari berbagai pemahaman dan
teori tentang desentralisasi sebagai model penyelenggaraan pemerintahan.
Mahasiswa diajak untuk membahas tentang sentralisasi, dekosentrasi,
medebewind & vrij bertuur, desentralisasi asimetris, dan politik federalism.
Mahasiswa juga mempelajari tentang sentralisasi, desentralisasi dan federalisme
dalam sejarah Indonesia. Secara lebih dalam, mahasiswa juga diajak untuk
menganalisa dinamika desentralisasi, seperti hubungan dan kerjasama antar
daerah dan pemekaran daerah.
54. Politik Anggaran/SPP 161423
Mata kuliah ini akan memberi bekal pengetahuan kepada mahasiswa
tentang seluk beluk politik anggaran dan keuangan daerah.
Proses
penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah dipahami bukan semata soal
teknis dan perencanaan tapi menyangkut aspek politis karena menyangkut relasi
kekuasaan antarpihak yang terlibat dalam perumusan dan pengelolaan anggaran.
Dari perspektif politik, penentuan skala prioritas dalam proses perencanaan
anggaran dan pengelolaan keuangan memengaruhi tingkat akuntabilitas dan
kualitas demokrasi. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini mencakup politik
perpajakan, sumber-sumber pendapatan negara nonpajak, macam-macam
belanja, transparansi anggaran dan kebijakan anti korupsi. Setelah mengambil
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mata kuliah ini, mahasiswa mampu memberikan evaluasi kritis atas kebijakan
anggaran dan pengelolaan keuangan daerah.
55. Pembangunan Masyarakat Desa/SPP 161424
Mata kuliah ini memberikan kerangka teoretis dan konseptual kepada
mahasiswa tentang pembangunan masyarakat desa dengan berbagai
kompleksitasnya. Materi pembahasan mencakup berbagai teori pembangunan
berbasis komunitas (community development theories) dan revelansinya dalam
pembangunan masyarakat desa. Selain itu, mata kuliah ini juga menjelaskan
konsep-konsep tentang pemberdayaan, model-model pemberdayaan, strategi dan
tahapan pemberdayaan, penyusunan dan evaluasi program pemberdayaan
masyarakat. Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki
pemahaman konseptual dan teoretis untuk membuat desain pemberdayaan
sederhana berdasarkan analisis persoalan sosial konkret yang berkembang di
masyarakat.
56. Analisis Kebijakan Publik/SPP 161633
Mata Kuliah Analisis Kebijakan publik memuat materi dasar dalam
menganalisa kebijakan publik dengan penekanan pada dimensi politik pada studi
kebijakan publik, yaitu political stream dalam proses kebijakan mulai dari agenda
setting hingga evaluasi kebijakan. Materi disampaikan dalam bentuk tatap muka
di kelas, diskusi, dan simulasi untuk mempersiapkan mahasiswa mempunyai
kemampuan praktis di samping kemampuan teoretis.
57. Politik Pelayanan Publik/SPP 162542
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada
mahasiswa tentang pelayanan publik secara teoretis dan praktis. Mahasiswa
diberikan materi tentang berbagai teori dan perspektif tentang pelayanan publik
(old public administration, new public management, new public service). Seiring
dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kualitas
pelayanan publik di era demokratisasi di Indonesia, cakupan materi perkuliahan
juga meliputi pembahasan tentang pelayanan publik di masa sebelum dan setelah
reformasi. Secara praktis, mahasiswa juga diajak untuk melakukan praktikum
lapangan untuk melakukan observasi dan evaluasi atas berbagai layanan publik
yang diberikan oleh badan/lembaga pemerintah.
58. Politik Agraria dan Pertanian/SPP 162655
Mata kuliah ini terdiri dari dua pokok bahasan yaitu pertanahan dan
pertanian. Tanah dan pertanian adalah komoditi sekaligus sektor ekonomi yang
sangat penting bagi sebuah negara. Pangan dan pertanian menyangkut hajat
hidup dan sumber penghidupan orang banyak. Selain itu, komoditi pangan dan
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sektor pertanian juga menyangkut kedaulatan politik karena kecukupan produksi,
keamanan jaringan distribusi dan infrastruktur pertanian menentukan daya saing
suatu negara di pasar global. Hal ini membuat komoditi pangan dan sektor
pertanian menjadi salah satu yang paling diatur dan diproteksi oleh negara.
Beberapa subpokok bahasan di mata kuliah ini antara lain tentang revolusi hijau
dan intensifikasi pertanian, nilai tukar petani, swasembada dan kedaulatan
pangan, impor bahan pangan, peran Bulog dalam distribusi bahan pangan dan
menjaga stabilitas harga, subsidi pangan, pupuk, benih, dan bibit, pembangunan
jaringan irigasi, bendungan dan industrialisasi pertanian. Setelah mengambil mata
kuliah ini, mahasiswa diharapkan memahami peran strategis desa bukan saja
sebagai sumber bahan pangan dan daerah penyangga untuk pengembangan
pertanian tapi juga untuk menjaga stabilitas politik dan sekaligus menentukan bagi
jatuh bangunnya sebuah rezim pemerintahan.
Kelompok Mata Kuliah Politik Perbandingan
59. Teori dan Metode Politik Perbandingan/SPP 161525
Mata kuliah ini menjelaskan tentang pendekatan dan kerangka
teoretis yang dipakai dalam kajian perbandingan politik. Fokus bahasan
mencakup perbandingan tentang aspek kelembagaan (misal: parlemen, lembaga
eksekutif, dan yudikatif, partai politik, kelompok kepentingan) dan pengaruhnya
bagi sistem ekonomi dan model pembangunan yang dijalankan (pasar bebar atau
perencanaan terpusat) serta bagaimana nilai budaya dan komposisi etnis/suku
memengaruhi budaya politik suatu negara.
60. Agama dan Demokrasi/SPP 161527
Pandangan esensialis menganggap Islam di dalam dirinya identik
dengan nilai otoriterisme, patronase, dan patriarki. Pandangan khas orientalis ini
memandang Islam dengan sendirinya tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi
yang menekankan kebebasan, persamaan hak, dan kesetaraan jender.
Pandangan ini mulai luntur ketika gelombang demokrasi juga melanda negaranegara Muslim melalui gerakan revolusi musim semi (spring revolution) yang
terjadi di Timur Tengah. Oleh karena itu, mata kuliah ini memberikan kepada
mahasiswa perspektif politik perbandingan untuk menjelaskan fenomena tersebut.
Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memahami dan mampu
menjelaskan bahwa demokrasi dan Islam sebagai sebuah sistem nilai tidak
memiliki pertentangan satu sama lain. Pembahasan tentang pengalaman
demokrasi yang dialami negara-negara dengan mayoritas Muslim akan
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memperkaya kajian politik perbandingan tentang demokrasi dan manifestasinya
yang beragam dalam konteks sosial dan politik yang berbeda.
61. Demokrasi dan Pembangunan Asia Tenggara/SPP 161540
Asia Tenggara adalah kawasan yang terdiri dari negara-negara
dengan sejarah, kebudayaan, sistem politik, dan tingkat pembangunan ekonomi
yang beragam. Mata kuliah ini dirancang untuk menjelaskan dan menganalisa
keragaman itu dari perspektif perbandingan politik. Dengan pengecualian
Indonesia, fokus bahasannya adalah tentang persamaan dan perbedaan negaranegara di kawasan ini dilihat dari tatanan politik dan jalan demokratisasi serta
model pembangunan ekonomi yang ditempuh.
62. Pengantar Studi Demokrasi/SPP 162526
Mata kuliah ini membantu mahasiswa menjabarkan seluk beluk
demokrasi sebagai pemikiran politik, tata pemerintahan, dan budaya politik.
Selain itu, mata kuliah ini juga mengindentifikasi ragam aktor dan latar politik
gerakan demokrasi, tahap dan bentuk transisi demokrasi.
Selanjutnya,
perkuliahan difokuskan pada kajian fenomenologi tentang kendala-kendala dalam
proses transisi demokrasi, kemudian debat antara demokrasi subtantif dan
prosedural, dan dilanjutkan dengan perkembangan model dan tipe-tipe sistem
demokrasi dengan melihat latar belakang pemikiran dan konteks bangsa yang
menerapkannya.
63. Militer dan Politik di Negara Berkembang/SPP 162658
Mata kuliah ini meringkas tema-tema besar dan debat kesarjanaan
tentang hubungan sipil dan militer serta pengaruh figur/lembaga militer dalam
mendorong atau menghambat demokratisasi di negara-negara berkembang.
Mata kuliah ini terdiri dari empat pokok pembahasan utama. Pertama,
pembahasan difokuskan pada argumen Samuel Huntington tentang
profesionalisme militer. Kedua, materi mencakup pembahasan tentang kudeta
militer dan pemerintahan militer di berbagai negara. Ketiga, pembahasan tentang
prospek kontrol sipil atas militer di negara-negara yang mengalami perubahan dari
rezim otoriter menuju pemerintahan demokrasi. Keempat, pembahasan tentang
hubungan sipil-militer dalam pengerahan kekuatan di masa perang maupun
operasi militer di masa damai. Dengan menggunakan perspektif perbandingan,
mata kuliah ini akan membahas militer dan politik khususnya di negara-negara
Amerika Latin dan Afrika, meskipun tidak menutup kemungkinan pembahasan
juga mencakup militer di negara-negara berkembang lainnya.
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Kelompok Mata Kuliah Ekonomi Politik
64. Pengantar Ekonomi Politik/SPP 161102
Mata kuliah ini membawa mahasiswa untuk memahami konsep dasar
ekonomi politik, baik sebagai pendekatan teoretis maupun metode analisis yang
menggabungkan penjelasan ekonomi dan politik dan/atau analisis kelas. Setelah
mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan mode
analisis ini untuk menjelaskan berbagai kasus/fenomena politik, baik yang terjadi
di masa lampau maupun kekinian; baik di Indonesia maupun di negara lain.
65. Ekonomi Politik Pembangunan/SPP 161311
Mata kuliah ini menjelaskan tentang keterkaitan antara aspek
ekonomi dan politik dalam pembangunan atau persoalan who gets what and how
much dalam proses pembangunan. Problem kemiskinan, hutang, eksploitasi
sumber daya alam, lemahnya sumber daya manusia (SDM), dan ketimpangan
ekonomi, dipahami sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari dinamika
relasi kekuasaan dalam pembangunan. Selain membahas tentang berbagai
kebijakan pembangunan dari perspektif ekonomi politik, materi perkuliahan ini juga
mencakup hubungan antaraktor, nilai serta kepentingan, proses kreasi, ekstraksi,
dan transfer surplus yang terjadi dalam proses pembangunan. Pertanyaan kunci
yang ingin dijawab dari mata kuliah ini adalah tentang siapa yang diuntungkan dan
dirugikan dari proses pembangunan.
66. Politik Perburuhan/SPP 161544
Serikat buruh adalah salah satu kekuatan sosial politik yang berperan
penting bagi berjalannya sistem ekonomi pasar kapitalistis. Oleh karena itu, mata
kuliah ini memberikan kerangka konseptual dan teoretis untuk menjelaskan peran
serikat pekerja/buruh dalam mendorong perubahan sosial dan transformasi
ekonomi politik, baik di Indonesia maupun negara lain.
67. Bisnis dan Politik/SPP 161545
Sektor bisnis swasta dan/atau korporasi besar memainkan peran
yang makin besar dalam proses politik formal. Kekuatan uang dan modal yang
dimilikinya seringkali disalahgunakan untuk membajak proses politik dengan cara
membeli pengaruh di kalangan para pengambil kebijakan/politisi, birokrat, dan
media. Mata kuliah ini mengulas kerangka konseptual dan perspektif teoretis
tentang hubungan antara bisnis dan politik serta kasus-kasus aktual
penyelewengan dan korupsi yang dilakukan korporasi baik di Indonesia maupun
negara lain.
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68. Ekonomi Politik Internasional/SPP 161546
Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahun kepada
mahasiswa tentang dinamika relasi kekuasaan dalam hubungan ekonomi
antarnegara. Pokok bahasannya meliputi perspektif teoretis dan pendekatan
kesarjanaan dalam studi ekonomi politik dan beberapa aspek utama dalam
hubungan ekonomi antarnegara seperti perdagangan, keuangan, militer, dan
pengetahuan. Mata kuliah ini juga membahas tentang institusi pengaturan
ekonomi global seperti IMF, World Bank, WTO dan pengaruhnya dalam
mendorong kebijakan penyesuaian struktural di negara-negara berkembang.
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E. PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
1.

Visi, Misi Dan Tujuan Program Studi Hi

Visi
Visi Prodi HI 2020 “Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang Ilmu
Hubungan Internasional untuk mendukung World ClassCivicUniversity berbasis
Kerjasama Pembangunan Internasional yang relevan dengan pengembangan
sumber daya pedesaan berkelanjutan dan penggalian serta pemanfaatan kearifan
lokal”

Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional
guna menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki sikap akademik dan
profesional, keunggulan kompetitif, kemampuan kepemimpinan yang
memadai, kemampuan memecahkan masalah dan berperan secara global.
2. Menyelenggarakan penelitian dan mengembangkan Ilmu Hubungan
Internasional yang relevan dengan pengembangan sumber daya pedesaan
dan kearifan lokal. Mendiseminasikan hasil penelitian melalui publikasi,
pengkajian kebijakan, dan penerapan Ilmu Hubungan Internasional pada
masyarakat luas, terutama dalam upaya mengembangkan Sumber Daya
Manusia secara berkelanjutan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis hasil
penelitian dalam Ilmu Hubungan Internasional untuk pemberdayaan
masyarakat pedesaan.
4. Mengembangkan kerjasamanasional, regionaldan internasional dengan
menggali potensi lokal sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya
pedesaan.
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Tujuan Pendidikan Program Studi
1. Menghasilkan lulusan yang menguasai bidang ilmu hubungan internasional
yang berorientasi pada pemecahan masalah, memiliki keunggulan kompetitif,
bermoral, memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan ilmu hubungan

internasional dan keahlian pendukungnya serta memiliki kapasitas riset
untuk menganalisa permasalahan di masyarakat sebagai bagian dari
kontribusi nyata terhadap masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dalam kompetisi nasional dan
global dalam menempuh karir di lapangan kerja.
4. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme staf pengajar dalam menjalankan
Tridharma Perguruan Tinggi dan mengembangkan kerjasama internasional.
2. Petunjuk Pelaksanaan Praktikum
1. Ketentuan Umum
1. Kuliah Praktikum pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas
Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jenderal Soedirman meliputi Kuliah
Kerja Lapangan dan Praktikum Organisasi dan Administrasi
Internasional, Metodologi Hubungan Internasional, Ekonomi Politik dan
Studi Globalisasi, Diplomasi dan Permasalahan Pembangunan Negara
Berkembang.
2. Kuliah kerja lapangan (KKL) kuliah praktek yang dilakukan dengan
mengunjungi satu atau beberapa instansi atau lembaga tertentu yang
terkait hubungan internasional dan kebijakan luar negeri
3. Praktikum Institusi Internasional adalah praktek sidang internasional
untuk memahami mekanisme pengambilan kebijakan dalam sebuah
institusi internasional (ASEAN atau PBB).
4. Praktikum Metodologi Hubungan Internasional merupakan tutorial atau
coachingclinic untuk mendukung penguasaan mata kuliah dan
pembuatan usulan penelitian
5. Praktikum Ekonomi Politik Internasional dilakukan dengan praktek
sidang WTO yang mengangkat isu-isu perdagangan internasional
6. Praktikum Studi Globalisasi dilakukan dengan menggali isu-isu dan
dampak globalisasi di masyarakat yang dirangkum dalam sebuah riset
yang ditampilkan dalam bentuk film dokumenter
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7. Diplomasi dilakukan dengan membuat draft perjanjian internasional
yang diawali dengan perundingan bilateral baik formal maupun informal
termasuk praktek tablemanner
8. Permasalahan Pembangunan Negara Berkembang dilakukan dengan
riset berkelompok untuk dapat memetakan dan mencari model yang
tepat untuk mengatasi permasalahan di negara berkembang dengan
kuadran buku referensi.
9. Dosen pengampu mata kuliah adalah dosen yang bertanggung jawab
terhadap penyelenggaraan suatu mata kuliah pada Program Studi
Hubungan internasional.
10. Dosen pembimbing adalah dosen Program Studi Hubungan
Internasional yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan/Program Studi untuk
membimbing pelaksanaan suatu praktikum
11. Program Studi Hubungan Internasional adalah satuan pelaksana
penyelenggara kegiatan proses belajar mengajar pada disiplin
Hubungan Internasional.
2. Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan
1. Kegiatan Kuliah kerja Lapangan (KKL) dilaksanakan oleh mahasiswa
Program Studi Hubungan Internasional yang sedang menempuh pada
semester enam;
2. Bobot nilai KKL adalah 1 SKS dan harus diprogramkan pada Kartu
Rencana Studi (KRS) pada Semester dan Tahun Akademik KKL
diselenggarakan;
3. Pelaksanaan kegiatan Kuliah kerja Lapangan (KKL) mahasiswa
dibimbing oleh staf Dosen pada Program Studi Hubungan
Internasional yang ditentukan oleh Ketua Jurusan/Program Studi;
4. Mahasiswa peserta KKL diwajibkan membuat laporan kegiatan KKL
dan dinilai oleh Dosen Pembimbing;
5. Mahasiswa yang tidak lulus KKL diwajibkan mengikuti KKL pada
semester berikutnya.
3. Petunjuk Pelaksanaan Praktikum Institusi internasional
1. Kuliah Praktikum Institusi Internasional diambil pada semester kedua
pada saat mahasiswa mengambil mata kuliah Institusi Internasional
2. Praktikum Institusi Internasional berupa kegiatan praktek simulasi
sidang ASEAN secara berkelompok
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3. Bobot SKS Praktikum Institusi Internasional adalah 1 SKS dan
diprogramkan dalam KRS menyatu dengan mata kuliah Institusi
Internasional
4. Praktikum Institusi Internasional dibimbing oleh dosen pengampu
mata kuliah dan dibantu oleh dosen lain dari Prodi Hubungan
Internasional
5. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan
memperhatikan masukan dari dosen pembimbing
4. Petunjuk pelaksanaan Praktikum Metodologi Ilmu Hubungan
Internasional
1. Kuliah Praktikum Metodologi Ilmu Hubungan Internasional diambil
oleh mahasiswa semester 4 dan telah lulus mata kuliah Metode
Penelitian Sosial
2. Praktikum Metodologi Ilmu Hubungan Internasional berupa tutorial
atau coachingclinic
3. Bobot SKS Praktikum Metodologi Ilmu Hubungan Internasional
adalah 1 SKS dan melekat pada mata kuliah Metodologi Ilmu
Hubungan Internasional
4. Praktikum Metodologi Ilmu Hubungan Internasional dibimbing oleh
dosen pengampu mata kuliah dan dibantu oleh dosen lain
5. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu dengan pertimbangan
dosen pembimbing praktikum
5. Petunjuk Pelaksanaan Praktikum Ekonomi Politik Internasional
1. Praktikum Ekonomi Politik Internasional diambil oleh mahasiswa di
semester gasal minimal semseter 3 yang telah lulus mata kuliah
Sistem Ekonomi Indonesia
2. Kegiatan Praktikum Ekonomi Politik Internasional berupa praktek
simulasi sidang WTO yang dilakukan dalam dua tahap yaitu simulasi
sidang kaukus dan simulasi sidang puncak WTO
3. Bobot SKS Praktikum Ekonomi Politik Internasional 1 SKS dan
melekat pada mata kuliah Ekonomi Politik Internasional
4. Praktikum Ekonomi Politik Internasional dibimbing oleh dosen
pengampu mata kuliah dan dibantu dosen lain dari Prodi Hubungan
Internasional
5. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atas masukan dosen
pembimbing
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6. Petunjuk Pelaksanaan Praktikum Studi Globalisasi
1. Praktikum Studi Globalisasi diambil oleh mahasiswa semester gasal
minimal semester 3
2. Kegiatan Praktikum Studi Globalisasi berupa penelitian lapangan
yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk film dokumenter
3. Bobot SKS praktikum Studi Globalisasi 1 SKS dan melekat pada
mata kuliah Studi Globalisasi
4. Praktikum Studi Globalisasi dibimbing oleh dosen pengampu mata
kuliah dibantu dosen lain dari Prodi Hubungan Internasional
5. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atas masukan dosen
pembimbing
7. Petunjuk Pelaksanaan Praktikum Diplomasi
1. Kuliah Praktikum Diplomasi diadakan di semester gasal dan diambil
oleh mahasiswa yang telah lulus mata kuliah Teori Politik Luar
Negeri dan Diplomasi
2. Kuliah Praktikum Diplomasi berupa kegiatan praktek diplomasi
bilateral dan praktek mediasi hingga penyusunan draft kesepakatan
(MoU)
3. Bobot Nilai kredit mata kuliah praktikum Diplomasi adalah 2 SKS dan
harus diprogramkan pada Kartu Rencana Studi (KRS) pada
Semester dan Tahun akademik mata kuliah tersebut dilaksanakan.
4. Kuliah praktikum Diplomasi dibimbing oleh Dosen Pengampu mata
kuliah dan dibantu oleh dosen lain dari Program Studi Hubungan
Internasional dan Bagian Hukum Internasional, Fakultas
Hukum.Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah
dengan memperhatikan masukan dari dosen pembimbing.
8. Petunjuk Pelaksanaan Praktikum Permasalahan Pembangunan di
Negara Berkembang
1. Praktikum Permasalahan Pembangunan di Negara Berkembang di
adakan di semester gasal (semester 5) dan diambil oleh mahasiswa
yang telah mengikuti mata kuliah Kerjasama Pembangunan
Internasional
2. Kegiatan Praktikum Permasalahan Pembangunan di Negara
Berkembang adalah pembuatan Karya Tulis Ilmiah (jurnal, buku,
dll),
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3. Bobot SKS praktikum Permasalahan Pembangunan di Negara
Berkembang adalah 1 SKS dan melekat pada mata kuliah
Permasalahan Pembangunan di Negara Berkembang.
4. Praktikum Permasalahan Pembangunan di Negara Berkembang
akan dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut dengan
dibantu oleh dosen program studi Hubungan Internasional
5. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atas masukan dosen
pembimbing.

3. Kurikulum Program Studi Hubungan Internasional 2015
2.1. Profil Lulusan
2.1.1. Calon Diplomat: personil yang ditugaskan sebagai perwakilan
pemerintah Indonesia di negara lain, memiliki kemampuan
memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang yang
ditugaskan, bernegosiasi serta menjalankan tugas – tugas dan
fungsi diplomatik.
2.1.2. PraktisI Hubungan Internasional: orang yang dalam hal ini
mewakili kepentingan dirinya sendiri atau institusi (pemerintah
dan non pemerintah) yang dalam aktivitasnya melakukan
hubungan lintas negara maupun lintas budaya dengan
kemampuan mengidentifikasi potensi, peluang, melakukan
negosiasi, membuat draft perjanjian kerjasama dan menguasai
aturan-aturan hubungan internasional sesuai bidang yang
ditekuninya serta menjadi fasilitator dan mediator resolusi konflik.
2.2. Capaian Pembelajaran Lulusan
DESKRIPSI
GENERIK
LEVEL 6 KKNI
Mampu
menguasai
bidang
152

DESKRIPSI SPESIFIK
PRODI H.I
Lulusan Program Studi
Hubungan Internasional
Strata Sarjana yang baru
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KURIKULUM 2015

Lulusan Program Studi
Hubungan Internasional
Strata Sarjana yang baru

pekerjaan
yang lebih luas
(area
occupancy)
pada disiplin
ilmu tertentu
(draft BSNP,
2011)
Cakupan:
capaian afeksi,
penguasaan
ilmu
pengetahuan,
pengetahuan,
pengetahuan
praktis, dan
ketrampilan

lulus wajib:
Menguasai teori, tipe, dan
analisis hubungan
internasional, komunikasi
lintas budaya; geopolitik,
geoekonomi, geostrategi
dan geokultural; norma dan
etika internasional;
masyarakat, budaya dan
politik negara-negara;
bahasa-bahasa asing;
globalisasi informasi; politik
multikulturalisme; dan
komunikasi politik

lulus wajib:
1.
Mampu menganalisa
situasi internasional
dengan menggunakan
teori dan metodologi
Hubungan Internasional
dan secara kreatif
mampu berperan aktif
dalam membangun
kerjasama internasional di
berbagai fora
internasional yang
dihadapi.
2.
Mampu membangun
jejaring dan mengambil
keputusan strategis yaitu
rekomendasi dan solusi
yang harus dilakukan oleh
pemerintah pusat dan
daerah atau
institusi/kelompok/perusa
haan tempat bekerja
berdasarkan analisis
informasi dan data dalam
memimpin kelompok kerja
terbatas.
3. Memiliki sikap etis,
berjiwa pemimpin,
adaptif, toleran,
apresiatif, akomodatif,
dan partisipatif dalam
membuat
rekomendasi untuk

153

BUKU PEDOMAN FISIP 2016/2017

pemerintah atau
institusi/kelompok/per
usahaan tempat
bekerja.

2.3. Deskripsi Umum
DESKRIPSI
GENERIK
LEVEL 6 KKNI
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Bertaqwa
kepada
Tuhan
Yang
Maha Esa
Memiliki
moral,
etika dan
kepribadia
n yang
baik di
dalam
menyeles
aikan
tugasnya
Berperan
sebagai
warganeg
ara yang
bangga
dan cinta
tanah air
serta

DESKRIPSI SPESIFIK
PRODI H.I



Bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa



Memiliki moral, etika
dan kepribadian yang
baik di dalam
menyelesaikan
tugasnya







Berperan sebagai
warganegara yang
bangga dan cinta tanah
air serta mendukung
perdamaian dunia
Mampu bekerja sama
dan memiliki kepekaan
sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap
masyarakat dan
lingkungannya
Menghargai
keanekaragaman
budaya, pandangan,
kepercayaan, dan
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KURIKULUM 2015



Bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha
Esa



Memiliki moral, etika
dan kepribadian yang
baik di dalam
menyelesaikan
tugasnya



Berperan sebagai
warganegara yang
bangga dan cinta
tanah air serta
mendukung
perdamaian dunia



Mampu bekerja
sama dan memiliki
kepekaan sosial dan
kepedulian yang
tinggi terhadap
masyarakat dan
lingkungannya

mendukun
g
perdamaia
n dunia
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Mampu
bekerja
sama dan
memiliki
kepekaan
sosial dan
kepedulia
n yang
tinggi
terhadap
masyarak
at dan
lingkunga
nnya



Mengharg
ai
keanekara
gaman
budaya,
pandanga
n,
kepercaya
an, dan
agama
serta
pendapat
temuan
orisinal
orang lain



Menjunjun
g tinggi

agama serta pendapat
temuan orisinal orang
lain


Menjunjung tinggi
penegakan hukum serta
memiliki semangat
untuk mendahulukan
kepentingan bangsa
serta masyarakat luas.
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Menghargai
keanekaragaman
budaya, pandangan,
kepercayaan, dan
agama serta
pendapat temuan
orisinal orang lain



Menjunjung tinggi
penegakan hukum
serta memiliki
semangat untuk
mendahulukan
kepentingan bangsa
serta masyarakat
luas.

penegaka
n hukum
serta
memiliki
semangat
untuk
mendahul
ukan
kepenting
an bangsa
serta
masyarak
at luas.

2.4. Capaian Pembelajaran Utama
DESKRIPSI
GENERIK
LEVEL 6 KKNI
Kemampuan di
bidang kerja:
Mampu
mengaplikasik
an bidang
keahliannya
dan
memanfaatkan
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DESKRIPSI SPESIFIK
PRODI H.I
Kemampuan di bidang
kerja:
Mampu
menganalisis
kebijakan dalam bidang
ekonomi, politik, dan sosial
budaya
di
berbagai
lembaga, pada tingkat mikro
atau
makro,
pada
tatarannasional atau global.
berbagai lembaga, pada
tingkat mikro atau makro,
pada tatarannasional atau
global.
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KURIKULUM 2015
Kemampuan di bidang
kerja:
Mampu mengaplikasikan
ilmu
Hubungan
Internasional
yang
berorientasi
pada
penyelesaian
masalah
berbasis kearifan local
dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan
komunikasi.
Mampu
melakukan
negosiasi dan diplomasi

Mampu melakukan bagianbagian dari fungsi arbitrase,
fasilitasi, atau mediasi
dalam mengatasi konflik
pada
tataran
nasional
maupun global .
Pengetahuan
yang
wajib
dimiliki
dan
lingkup
masalah yang
bisa
ditanganinya:
Menguasai
konsep teoritis
bidang
pengetahuan
tertentu secara
umum dan
konsep teoritis
bagian khusus
dalam bidang
pengetahuan
tersebut
secara
mendalam,
serta mampu
memformulasik
an
penyelesaian
masalah
prosedural.
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untuk
menyelesaikan
masalah yang berkaitan
dengan politik luar negeri
dan
hubungan
internasional.

Pengetahuan yang wajib Pengetahuan yang wajib
dimiliki dan lingkup masalah dimiliki
dan
lingkup
yang bisa ditanganinya:
masalah
yang
bisa
ditanganinya:

Menguasai konsep teoretis
ilmu politik khususnya
hubungan internasional,
kaidah dan prinsip
ekonomi, sosial budaya,
prinsip dan teknik
komunikasi lintas budaya;
norma dan etika
internasional. Menguasai
minimal salah satu dari
bahasa internasional
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Menguasai Teori dan
Metodologi HI, prinsip
politik luar negeri dan
teknik diplomasi, prinsip
dan teknik negosiasi dan
resolusi konflik, sistem
politik dan pemerintahan
negara-negara di dunia,
tata aturan dan
tata
kelola berbagai organisasi
internasional,
prinsipprinsip dan tata aturan
kerjasama internasional,
prinsip dan aturan hukum
internasional
dan
kemampuanberbahasa
Inggris dengan skor
TOEFL sama dengan
atau di atas 450

IPTEKS pada
bidangnya
dalam
penyelesaian
masalah serta
mampu
beradaptasi
terhadap
situasi yang
dihadapi.

Kemampuan
Manajerial,
lingkup
tanggung
jawab
dan
standar sikap
yang
diperlukan
Mampu
mengambil
keputusan
yang tepat
berdasarkan
analisis
informasi dan
data, dan
mampu
memberikan
petunjuk dalam
memilih
berbagai
alternatif solusi
secara mandiri
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berbagai lembaga, pada
tingkat mikro atau makro,
pada tataran nasional atau
global.

penyelesaian
masalah
berbasis kearifan local
dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan
komunikasi.
Mampu
melakukan
negosiasi dan diplomasi
untuk
menyelesaikan
masalah yang berkaitan
dengan politik luar negeri
dan
hubungan
internasional.
Kemampuan
Manajerial, Kemampuan Manajerial,
lingkup tanggung jawab dan lingkup tanggung jawab
standar
sikap
yang dan standar sikap yang
diperlukan:
diperlukan:

Bekerja sama dengan ahli
bidang lain dalam sebuah
tim kerja dan bertanggung
jawab pada pekerjaan
secara mandiri serta dapat
diberi tanggung jawab atas
pencapaian hasil kerja
kelompok
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1. Mampu bekerjasama
dan beradaptasi di
semua
lingkungan
(nasional, regional dan
internasional)
2. Memiliki sikap positif,
mampu bekerjasama,
percaya diri dan kritis

dan kelompok.

Bertanggung
jawab pada
pekerjaan
sendiri dan
dapat diberi
tanggung
jawab atas
pencapaian
hasil kerja
organisasi.

Mengevaluasi diri,
mengelola pembelajaran diri
sendiri, dan secara efektif
mengkomunikasikan
informasi dan ide dalam
berbagai bentuk media
kepada masyarakat umum
dan internasional

2.5. Capaian Pembelajaran Khusus
Capaian Pembelajaran Khusus = penciri perguruan tinggi sesuai visi dan
misinya (draft BSNP, 2011).
1. Mampu merancang penelitian berbasis kerjasama internasional
yang mempunyai nilai-nilai kearifan lokal.
2. Mampu mengangkat potensi lokal untuk bersaing di era globalisasi
2.6. Capaian Pembelajaran
2.7. Dan Bahan Kajian
BIDANG KAJIAN 2015
1. Ekonomi Politik dan Pembangunan internasional (EPPI)
2. Studi Kawasan (SK)
3. Keamanan Internasional (KI)
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BIDANG KAJIAN 2015
CAPAIAN PEMBELAJARAN
KURIKULUM 2013
EPPI
SK
KI
1
DESKRIPSI UMUM
1.1 Bertaqwa kepada Tuhan Agama
Yang Maha Esa
Pancasila
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2
2.1
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Memiliki moral, etika dan Agama
kepribadian yang baik di Pancasila
dalam
menyelesaikan
tugasnya
Berperan
sebagai
warganegara yang bangga Pancasila
dan cinta tanah air serta Kewarganegaraan
mendukung
perdamaian Bahasa Indonesia
dunia
Mampu bekerja sama dan Pancasila
memiliki kepekaan sosial Kewarganegaraan
dan kepedulian yang tinggi Kuliah Kerja Nyata
terhadap masyarakat dan
lingkungannya
Menghargai
Pancasila
keanekaragaman budaya, Kewarganegaraan
pandangan, kepercayaan, Bahasa Indonesia
dan agama serta pendapat Kuliah Kerja Nyata
temuan orisinal orang lain
Menjunjung
tinggi Pancasila
penegakan hukum serta Kewarganegaraan
memiliki semangat untuk
mendahulukan kepentingan
bangsa serta masyarakat
luas.
CAPAIAN PEMBELAJARAN UTAMA
Mampu
mengaplikasikan Pengantar Sosiologi
ilmu
Hubungan Pengantar Ilmu Ekonomi
Internasional
yang Pengantar
Ilmu
Hubungan
berorientasi
pada Internasional
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penyelesaian
masalah
berbasis kearifan local
dengan
memanfaatkan
teknologi informasi dan
komunikasi.

2.2

161

Mampu
melakukan
negosiasi dan diplomasi
untuk
menyelesaikan
masalah yang berkaitan
dengan politik luar negeri
dan hubungan internasional.

Pengantar Ilmu Hukum
Hukum Internasional
Studi Pembangunan Internasional
Studi Globalisasi
Politik Internasional
Teori Hubungan Internasional
Teori Politik Luar Negeri
Diplomasi
Teori Perbandingan Politik
Politik Luar Negeri dan Sejarah
Diplomasi RI
Ekonomi Politik Internasional
Metodologi Hubungan Internasional
Hubungan Internasional di Asia
Tenggara
Studi Keamanan Internasional
Politik dan Pemerintahan Amerika
Serikat
Politik dan Pemerintahan Uni Eropa
Kajian Amerika Latin
Kajian Asia Timur
Kajian Uni Afrika
Bahasa
Inggris
Hubungan
Internasional
Bahasa Mandarin
Cyberpolitics
Komunikasi dan Media Global
Teori Politik Luar Negeri
Teori Perbandingan Politik
Politik Luar Negeri dan Sejarah
Diplomasi RI
Pengantar
Ilmu
Hubungan
Internasional
Organisasi
dan
Administrasi
Internasional
Hukum Internasional
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2.3

162

Menguasai
Teori
dan
Metodologi HI, prinsip politik
luar negeri dan teknik
diplomasi, prinsip dan teknik
negosiasi dan resolusi
konflik, sistem politik dan
pemerintahan
negaranegara di dunia, tata aturan
dan tata kelola berbagai
organisasi
internasional,
prinsip-prinsip dan tata
aturan
kerjasama
internasional, prinsip dan
aturan hukum internasional
dan kemampuanberbahasa
Inggris dengan skor TOEFL
sama dengan atau di atas
450

Studi Pembangunan Internasional
Studi Globalisasi
Politik Internasional
Diplomasi
Pengantar
Ilmu
Hubungan
Internasional
Organisasi
dan
Adminisitrasi
Internasional
Hukum Internasional
Studi Pembangunan Internasional
Studi Globalisasi
Politik Internasional
Teori Hubungan Internasional
Teori Politik Luar Negeri
Teori Perbandingan Politik
Politik Luar Negeri dan Sejarah
Diplomasi RI
Ekonomi Politik Internasional
Metodologi Hubungan Internasional
Hubungan Internasional di Asia
Tenggara
Studi Keamanan Internasional
Politik dan Pemerintahan Amerika
Serikat
Politik dan Pemerintahan Uni Eropa
Kerjasama
Pembangunan
Internasional
Kajian Amerika Latin
Kajian Asia Timur
Kajian Uni Afrika
Bahasa Inggris
Bahasa Mandarin
Politik Diaspora
Politik Perdagangan Internasional
Permasalahan
Pembangunan
Negara Berkembang
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Negosiasi & Resolusi Konflik
HI di Timur Tengah
Geopolitik & Strategi
Studi Perdamaian
Militer & Politik Studi HAM
Transnasional Organized Crime
Kajian Gender dalam HI
Studi Anti Korupsi dalam dalam
Politik Global
 Politik energi dan Lingkungan
Kerjasama
Pembangunan
Internasional
3
3.1

3.2

CAPAIAN
PEMBELAJARAN USUS
Mampu merancang
penelitian berbasis
kerjasama internasional
yang mempunyai nilai-nilai
kearifan lokal.
Mampu mengangkat potensi
lokal untuk bersaing di era
globalisasi

Kerjasama
Internasional
Jati Diri Unsoed

Pengantar Sosiologi
Pengantar Antropologi
Sistem Ekonomi Indonesia
Sistem Politik Indonesia
Studi Pembangunan Internasional
Studi Globalisasi
Ekonomi Politik Internasional
Politik dan Pemerintahan di Asia
Tenggara
Cyberpolitics
Komunikasi dan Media Global

ANALISIS BAHAN KAJIAN DAN MATA KULIAH
CAPAIAN
BIDANG KAJIAN 2013
PEMBELAJARAN
EPPI
KI
KURIKULUM 2013
1
DESKRIPSI UMUM
163

Pembangunan
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SK





Memiliki moral,
etika dan
kepribadian
yang baik di
dalam
menyelesaikan
tugas



Berperan
sebagai
warganegara
yang bangga
dan cinta tanah
air serta
mendukung
perdamaian
dunia
Mampu bekerja
sama dan
memiliki
kepekaan sosial
dan kepedulian
yang tinggi
terhadap
masyarakat dan
lingkungannya
Menghargai
keanekaragama
n budaya,
pandangan,
kepercayaan,
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Bertaqwa
kepada Tuhan
Yang Maha
Esa

Agama
Pancasila
Agama
Pancasila

Pancasila
Kewarganegaraan
Bahasa Indonesia

Pancasila
Kewarganegaraan
Kuliah Kerja Nyata

Pancasila
Kewarganegaraan
Bahasa Indonesia
Kuliah Kerja Nyata
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2
2.1

165

dan agama
serta pendapat
temuan orisinal
orang lain
Pancasila
 Menjunjung
Kewarganegaraan
tinggi
penegakan
hukum serta
memiliki
semangat untuk
mendahulukan
kepentingan
bangsa serta
masyarakat
luas.
CAPAIAN PEMBELAJARAN UTAMA
Mampu
Kuliah Kerja Lapangan
mengaplikasikan
Diplomasi
ilmu Hubungan
Metode Penelitian Sosial
Internasional yang Pengantar Ilmu Politik
berorientasi pada
Pengantar Sosiologi
penyelesaian
Pengantar Ilmu Ekonomi
masalah berbasis
Pengantar Ilmu Hukum
kearifan local
Pengantar Ilmu Hubungan Internasional
dengan
Organisasi & Administrasi Internasional
memanfaatkan
Hukum Internasional
teknologi informasi Studi Pembangunan Internasional
dan komunikasi.
Studi Globalisasi
Politik Internasional
Teori Hubungan Internasional
Teori Politik Luar Negeri
Teori Perbandingan Politik
Politik Luar Negeri dan Sejarah Diplomasi
RI
Ekonomi Politik Internasional
Metodologi Hubungan Internasional
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Studi Kawasan di Asia Tenggara
Studi Keamanan Internasional
Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat
Studi Kawasan Eropa
Kerjasama Pembangunan Internasional
Studi Kawasan Amerika Latin
Studi Kawasan Asia Timur
Kajian Afrika
Cyberpolitics
Human Security
TransnationalOrganized Crime
Studi Kemaritiman
Negosiasi & Resolusi Konflik
Regionalisme
Studi Perdamaian
Budaya
Populer
dan
Hubungan
Internasional
Komunikasi & Media Global
Politik Diaspora
2.2
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Mampu melakukan
negosiasi dan
diplomasi untuk
menyelesaikan
masalah yang
berkaitan dengan
politik luar negeri
dan hubungan
internasional.

Teori Politik Luar Negeri
Politik Luar Negeri dan Sejarah Diplomasi
RI
Politik Internasional
Studi Perdamaian
Organisasi & Administrasi Internasional
Diplomasi
Negosiasi dan Resolusi Konflik
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Teori Hubungan Internasional
Metodologi Hubungan Internasional
Teori Politik Luar Negeri
Politik Luar Negeri dan Sejarah Diplomasi
RI
Diplomasi
Negosiasi dan resolusi Konflik
Hukum Internasional
Hukum Humaniter Internasional
Organisasi & Administrasi Internasional
Studi Kawasan Asia Tenggara
Studi Kawasan Asia Timur
Studi KawasanTimur Tengah
Permasalahan Pembangunan Negara
berkembang
Kerjasama Pembangunan Internasional
Studi Kawasan Eropa
Studi Kawasan Amerika Latin
Politik & Pemerintahan A.S
Pol.Pem Asia Tenggara
Pol.Pem China
Pol.Pem Jepang
Studi Kawasan Korea
Pol.PemRussia& Eropa Timur
Regionalisme di Amerika Latin
Politik Luar Negeri Amerika Serikat
Bahasa Inggris

2.3

Menguasai Teori
dan Metodologi HI,
prinsip politik luar
negeri dan teknik
diplomasi, prinsip
dan teknik
negosiasi dan
resolusi konflik,
sistem politik dan
pemerintahan
negara-negara di
dunia, tata aturan
dan tata kelola
berbagai organisasi
internasional,
prinsip-prinsip dan
tata aturan
kerjasama
internasional,
prinsip dan aturan
hukum
internasional dan
kemampuan
berbahasa Inggris
dengan skor
TOEFL sama
dengan atau di
atas 450

3
3.1

CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS


Mampu
merancang
penelitian
berbasis
kerjasama
internasional
yang




Politik
Diaspora
Kerjasam
a
Pembang
unan
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 Negosiasi & 
Resolusi
Konflik

 Studi
Keamanan
Internasional 

Studi
HAM
Studi
Interme
stik
Kajian

3.2



3.2



3.4



3.5



mempunyai
nilai-nilai
kearifan lokal. 
Memiliki
kemampuan
untuk
memahami
prinsip dan tata
aturan
kerjasama
internasional
Mampu
membuat draft
kerjasama
internasional
Mampumengan
gkat potensi
lokal untuk
bersaing di era
pasar bebas
Menjunjung
etika akademik
dan memiliki
kinerja yang
bertangung
jawab dan
pantang
menyerah.

Internasio
nal
Permasal
ahan
Pembang
unan
Negara
Berkemba
ng







Geopolitik
Kajian
Strategis

Studi
Perdamaia
n
Militer &
Politik


Gender
dalam
HI
Studi
Anti
Korupsi
dalam
Politik
Global
Politik
Energi
&
Lingkun
gan

3. Distribusi Mata Kuliah Persemester

1
2
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SEMESTER GANJIL
Semester 1
UNO 151101 Pendidikan Pancasila
UNO 151102 Agama Islam
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SKS
2
2

Keterangan
Wajib
Wajib

3

UNO 151103
UNO 151104
UNO 151105
UNO 151106
UNO 151108

Agama Katholik
Agama Kristen
Agama Buddha
Agama Hindu
Agama Kong HuCu

2
2
2
2
2

Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

4
5
6
7

UNO 151107
SPO 151101
SPO 151102
SPH 151101

Kewarganegaraan
Pengantar Sosiologi
Pengantar Ilmu Politik
Pengantar Ilmu Hubungan
Internasional
Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu Ekonomi

2
3
3
3

Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

3
2
20

Wajib
Wajib

SKS
2
2
2
3

Keterangan
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

8 SPH 151102
9 SPH 151103
Jumlah SKS
SEMESTER GENAP
Semester 2
1 UNO 151208 Jati Diri Unsoed
2 UNO151110 Bahasa Indonesia
3 SPO 151203 Bahasa Inggris
4 SPH 151201 Studi Pembangunan Internasional
5 SPH 151202 Organisasi & Administrasi
Internasional
6 SPH 152203 Teori Hubungan Internasional
7 SPH 152204 Hukum Internasional
8 SPH 152205 Ekonomi Internasional
Jumlah SKS

1
2
3
4
5
6
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SEMESTER GANJIL
Semester 3
SPH 152301 Teori Pembangunan Internasional
SPH 151302 Diplomasi
SPH 151303 Politik Internasional
SPH 151304 Teori Politik Luar Negeri
SPH 151305 Ide-Ide Politik
SPH 151306 Regionalisme
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(2+1)

3
3
2
20

Wajib
Wajib
Wajib

SKS Keterangan
3
Wajib
(2+1)
Wajib
3
Wajib
3
Wajib
3
Wajib
3
Wajib

7 SPH 151307
8 SPH 151308
Jumlah SKS

Ekonomi Politik Internasional
Metodologi Penelitian Sosial

(2+1)
3
24

SEMESTER GENAP
Semester 4
SKS
1
SPH 153401 Kerjasama Pembangunan
3
Internasional
2
SPH 151402 Studi Globalisasi
3
3
SPH 151403 Studi Keamanan Internasional
3
4
SPH 151404 Politik Luar Negeri & Sejarah
3
Diplomasi R.I
5
SPH 151405 Studi Demokrasi
3
6
SPH 151406 Studi Kawasan Asia Tenggara
3
7
SPH 151407 Politik & Pemerintahan Amerika
3
Serikat
8
SPH 152408 Metodologi
Hubungan (2+1)
Internasional
Jumlah SKS
24

1
2

SEMESTER GANJIL
Semester 5
SPH 151501 Permasalahan Pembangunan
Negara Berkembang
SPH 151502 Studi Kawasan Asia Timur
SPH 151503 Komunikasi & Media Global

3
4
SPH 151504
5
SPH 151505
6
SPH 151506
7
SPH 151507
8
SPH 153508
Jumlah SKS

Studi Kawasan Timur Tengah
Teori Perbandingan Politik
Studi Kawasan Amerika Latin
Studi Kawasan Eropa
Seminar Hubungan Internasional

SEMESTER GENAP
170
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Wajib
Wajib

Keterangan
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

SKS
(2+1)

Keterangan
Wajib

3
3

Wajib
Wajib

3
3
3
3
3
24

Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

1

Semester 6
SPH 151601

SKS
3

Keterangan
Pilihan

2

SPH 151602

Politik Perdagangan Internasional
(EPPI)
Studi Intermestik(EPPI)
Hukum Perdagangan Internasional
(EPPI)
Politik Energi & Lingkungan (EPPI)
Kajian Budaya Populer & Hubungan
Internasional (EPPI)

3

Pilihan

3
4

SPH 151603
SPH 151604

3
3

Pilihan
Pilihan

5
6

SPH 151605
SPH 151606

3
3

Pilihan
Pilihan

7

SPH 151607

8
9

SPH 151608
SPH 151609

Masyarakat Sipil Internasional
(EPPI)
Studi Perdamaian (KI)
Kajian Strategi (KI)

3

Pilihan

3
3

Pilihan
Pilihan

10
11
12

SPH 151610
SPH 151611
SPH 151612

Geopolitik (KI)
Studi Kemaritiman(KI)
Militer & Politik (KI)

3
3
3

Pilihan
Pilihan
Pilihan

13

SPH 151613

Cyberpolitics(KI)

3

Pilihan

14
15

SPH 151614
SPH 151615

3
3

Pilihan
Pilihan

16

SPH 151616

3

Pilihan

17
18
19

SPH 151617
SPH 151618
SPH 151619

3
3

Pilihan
Pilihan

3

Pilihan

20
21
22

SPH 151620
SPH 151621
SPH 151622

Human Security(KI)
Politik Pemerintahan Asia Tenggara
(SK)
Politik Pemerintahan Rusia & Eropa
Timur (SK)
Politik Pemerintahan Cina (SK)
Politik Pemerintahan Jepang (SK)
Politik Luar Negeri Amerika Serikat
(SK)
Studi Kawasan Korea (SK)
Kajian Australia (SK)
KKL

3
3
1
22

Pilihan
Pilihan
Wajib

Politik Diaspora (EPPI)

Jumlah SKS
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SEMESTER GANJIL
Semester 7
1
SPH 151701 Studi Anti Korupsi Dalam Politik
Global (EPPI)
2
SPH 151702 Kajian Gender Dalam Hubungan
Internasional (EPPI)
3
SPH 151703 Pariwisata Dalam Hubungan
Internasional (EPPI)
4
SPH 151704 Negosiasi & Resolusi Konflik (KI)
5
SPH 151705 Hukum Humaniter Internasional (KI)
6
SPH 151707 TransnationalOrganized Crime(KI)
7 SPH 151708 Regionalisme di Amerika Latin (SK)
8 SPH 151709 Studi Kawasan Asia Selatan (SK)
9 SPH 151710 Kajian Afrika (SK)
10 SPO 152704 Skripsi
11 UNO152701 KKN
Jumlah SKS
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SKS
3

Keterangan
Pilihan

3

Pilihan

3

Pilihan

3
3
3
3
3
3
6
3
15

Pilihan
Pilihan
Pilihan
Pilihan
Pilihan
Pilihan
Wajib
Wajib
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4. Daftar Dosen / Staf Pengajar Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman
No.

Nama / NIP

L/P

Pendidikan

1. Tundjung Linggarwati, S.IP., M.Si. P S2 Hubungan Internasional
NIP.19720831 200212 2 001
UGM 2005
2. Nuriyeni K. Bintarsari, S.IP., MA. P S2 MA(Int'l Relations) 2007
NIP.19790113 200312 2 002
The Australian National
University

Tempat,
TglLahir
Kebumen,
31 Aug 1972
Cilacap,
13 Jan 1979

3. Muhammad Yamin, S.IP., M.Si.
NIP.19820107 200812 1 002

L S2 Hubungan Internasional
UGM 2006

Samarinda,
7 Jan 1982

4. Renny Miryanti, S.IP.,M.Si.
NIP.19810331 200912 2 002

P S2 Hubungan Internasional
UGM 2008

Dompu,
31 Mar 1981

5. Agus Haryanto, S.IP.,M.Si.
NIP.19830712 200912 1 002
6. Arif Darmawan, S.IP.,M.Si.
NIP.19790803 200812 1 001

L S2 Kajian Wilayah Jepang UI
2009
L S2 Hubungan Internasional
UGM 2007

Wonosobo,
12 Juli 1983
Banjarnegara,
3 Agust 1979

7. Sri Wjayanti, S.IP.,M.Si.
NIP.19811016 200812 2 002
8. Achmad Sururi, S.IP., MA.
NIP.19831001 200912 1 002

P S2 Hubungan Internasional
UGM 2008
L S2 Hubungan Internasional
UGM 2009

Pati,
16 Oct 1981
Tegal,
1 Okt 1983

9. Elpeni Fitrah, S.Sos., M.A
NIP. 19850113 201404 1 001
10.. AyusiaSabhita Kusuma,
S.IP.,MSoc.Sc
NIP. 19821018 201404 2 001
11.. Soni Martin,S.IP.,M.A

L S2 Hubungan Internasional
UGM 2012
P S2 Strategy and Security
Analysis, Universitas
Kebangsaan Malaysia
L S2 Hubungan Internasional
UGM
P S2 Global
CitizenshipIdentitiesand
Human Rights, University of
Nottingham, United Kingdom
L. S2 Hukum Keluarga
Univ.Negeri Sunankalijaga
Yogyakarta.

Sijunjung, 13
Januari 1985
Pacitan, 18
Oktober 1982

12.. Nurul AzizahZayzda, S.IP.,M.A

13.. Ahmad Zayadi,S.Ag.M.Ag,MA.
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Surakarta,18
Maret 1979
Yogyakarta, 24
Desember
1989
Probolinggo,12
Agust 1983

MK Pokok
Politik
Internasional
Teori
Perbandingan
Politik
Kerjasama
Pembangunan
Internasional
Ekonomi
Politik
Internasional
Studi Asia
Timur
Pengantar
Studi
Pembangunan
Internasional
Institusi
Internasional
Pengantar
Ilmu
Hubungan
Internasional

5. Deskripsi Mata Kuliah
Prodi Hubungan Internasional
1. SPH 151101 Pengantar Ilmu Hubungan Internasional
Mata Kuliah ini akan menjelaskan dan mengenalkan konsep-konsep
dasar dalam Hubungan Internasional, sistem negara modern, aktoraktor, paradigma serta bidang-bidang kajian dalam Ilmu Hubungan
Internasional
2. SPH 151102 Pengantar Ilmu Hukum
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian kepada
mahasiswa tentang pengertian dan ruang lingkup pengantar ilmu hukum
sehingga menjadi jelas mengenai objek pengantar ilmu hukum. Mata
kuliah ini juga menerangkan kedudukan dan fungsi Pengantar Ilmu
Hukum sebagai dasar untuk mempelajari ilmu hukum.
3. SPH 151103 Pengantar Ilmu Ekonomi
Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman tentang kerangka dasar
ilmu ekonomi tentang pengertian dan fungsi ekonomi, konsep-konsep
dasar ilmu ekonomi dan aplikasi aktivitas ekonomi baik secara mikro dan
makro. Beberapa materi yang diberikan misalnya pendekatan mikro yang
mengamati para pelaku ekonomi secara individual baik sebagai
produsen, konsumen dan pasar yang menjadi arena pertemuan para
pelaku ekonomi. Sedikit pendekatan makro dalam pemecahan masalah
ekonomi juga dibahas antara lain pendapatan dan produksi nasional
yang meliputi unsur-unsur yang mempengaruhi (konsumsi, investasi,
belanja negara, ekspor impor atau perdagangan luar negeri, pajak, uang,
tingkat bunga, kurs, valuta asing) serta peran dan kebijakan pemerintah
dalam mengendalikan unsur-unsur tersebut.
4. SPH 151201 Studi Pembangunan Internasional
Mata Kuliah ini didesain sebagai mata kuliah pengantar mengenai isu
pembangunan dan perubahan sosial dalam hubungan internasional,
dengan memperkenalkan fokus studi yang berbeda dengan fokus kajian
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pembangunan pada umumnya. Sebagai kerangka dasar adalah teoriteori pembangunan dan konsep pembangunan. Kemudian akan
dilakukan penelaahan studi kasus terkait dengan penerapan konsep dan
teori pembangunan tersebut dalam kaitannya dengan hubungan antar
negara, lebih spesifik lagi adalah hubungan antara negara berkembang
dengan institusi internasional dan juga dengan negara maju, terkait
dengan kebijakan pembangunan
5. SPH 151202 Organisasi & Administrasi Internasional
Mata kuliah ini akan menjelaskan tentang organisasi, institusi dan
administrasi internasional secara terperinci, membahas tentang proses
politik dalam institusi internasional dan keterlibatan mereka di arena
global. Diawali dengan definisi Institusi Internasional, dilanjutkan dengan
pemaparan jenis-jenis institusi internasional, kemudian membahas teoriteori institusi internasional dan perkembangannya. Selanjutnya
membahas institusi internasional sebagai sebuah rezim. Secara khusus,
mata kuliah ini diberikan untuk memberikan pemahaman tentang
pengaruh dan keterlibatan berbagai macam institusi internasional di
lingkup internasional.
6. SPH 152203 Teori Hubungan Internasional
Mata Kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang akan menjadi
landasan penting bagi mahasiswa untuk memahami fenomena Hubungan
Internasional dengan mengenal teori-teori yang dikembangkan dalam
studi ini. Mahasiswa akan diperkenalkan dengan teori-teori dasar dan
pengembangannya, dimulai dari tiga perspektif dasar, teori inti dan
perkembangan kajian teori kontemporer
7. SPH 152204 Hukum Internasional
Mata kuliah ini mempelajari istilah dan pengertian dasar dalam hukum
internasional, yang mencakup: definisi dan peristilahan, bentuk dan
perwujudan Hukum Internasional, sejarah dan perkembangan Hukum
Internasional, hakikat dan dasar berlakunya Hukum Internasional,
masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis Hukum
Internasional, kesatuan asas hukum sebagai landasan material Hukum
Internasional, hakikat dan fungsi kedaulatan negara dalam masyarakat
internasional, sumber-sumber Hukum Internasional, hubungan Hukum
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Internasional dan hukum nasional, dan subyek Hukum Internasional.
Selain itu, mempelajari pengakuan dalam Hukum Internasional, yurisdiksi
negara, tanggung jawab negara, penyelesaian secara damai sengketa
internasional, serta perkembangan kontemporer Hukum Internasional.
8. SPH 152205 Ekonomi Internasional
Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman mengenai teori-teori,
konsep dan pendekatan makro ekonomi. Pembahasan dalam mata kuliah
ini meliputi aktivitas-aktivitas dalam ekonomi internasional, perdagangan
dan keuangan internasional, serta bisnis internasional. Mata kuliah ini
menjelaskan segala macam transaksi dan operasionalisasi perdagangan
luar negeri, bisnis internasional yang dilakukan antar pemerintah, antar
perusahaan swasta (transnationalcorporations, multinationalcorporations)
ataupun antar pemerintah dengan perusahaan swasta
9. SPH 152301 Teori-teori Pembangunan Internasional
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada
mahasiswa mengenai berbagai teori pembangunan serta preskripsi
kebijakan yang terkandung di dalamnya. Mata kuliah ini membahas
mengenai perkembangan teori-teori pembangunan meliputi teori
modernisasi, teori structural, teori ketergantungan, teori paska
ketergantungan, teori pembangunan lain, teori pembangunan
berkelanjutan maupun teori pembangunan manusia yang dilengkapi
dengan tokoh-tokoh pencetusnya,dasar pemikiran, karakteristik masingmasing teori tersebut serta kekuatan dan kelemahan masing-masing
teori. Di dalam matakuliah ini juga akan dijelaskan mengenai konsepkonsep dan indicator pembangunan yang dapat menjelaskan kemajuan
dan keterbelakangan pembangunan merujuk pada pendekatan
teoretisnya.
10. SPH 151302 Diplomasi
Dalam mata kuliah ini, akan dijelaskan beberapa hal yang berkaitan
dengan perkembangan diplomasi dalam studi hubungan internasional.
Diplomasi yang akan dibahas secara garis besar memuat dua tema besar
yaitu diplomasi klasik dan diplomasi kontemporer yang dijelaskan dengan
beberapa contoh kasus yang ada. Tema-tema yang akan diangkat dalam
mata kuliah ini antara lain pengantar diplomasi; diplomat dan misi
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diplomatik; diplomasi bilateral dan multilateral; diplomatic immunity and
privilleges; diplomasi demokratis; diplomasi Indonesia; pre-negosiasi;
teknologi komunikasi dan diplomasi; summitry; diplomasi di era global;
tipe-tipe diplomasi; coercovediplomacy; multy-trackdiplomacy. Metode
kuliah akan disampaikan melalui tatap muka dan diskusi serta beberapa
praktikum.
11. SPH 151303 Politik Internasional
Mata kuliah ini membahas tentang proses,struktur dan interaksi aktoraktor, menganalisa fakta dan praktek dalam berbagai kejadian
internasional yang menunjukkan adanya kecenderungan kerjasama
maupun konflik dalam interaksi antar negara dan aktor-aktor lain dalam
politik internasional. Meskipun demikian, dalam pertemuan awal akan
dikenalkan beberapa perspektif utama dalam politik internasional sebagai
kerangka teoritis untuk menganalisa berbagai fakta dan praktek tersebut.
12. SPH 151304 Teori Politik Luar Negeri
Mata kuliah ini memberikan landasan teoretik dan konseptual tentang
Politik Luar Negeri, mengkaji beberapa perdebatan konseptual dalam
Teori Politik Luar Negeri, dan menerapkan beberapa metode analitis
Politik Luar Negeri melalui pengkajian beberapa studi kasus.
13. SPH 151305 Ide-Ide Politik
Mata kuliah ini akan menjelaskan dasar-dasar serta ide-ide politikyang
dimulai dengan mendeskripsikan ideologi politik dari pendekatan filsafat
politik, dilanjutkan dengan mengidentifikasikan proses serta
perkembangan politik di masa klasik beserta tokoh-tokohnya yang
memiliki pengaruh penting bagi perkembangan pemahaman politik di
masa itu, sebagai sebuah pemikiran politik terus berkembang dan
berproses dalam mencari kesempurnaannya, pemikiran politik modern
teridentifikasikan sebagai bentuk pemikiran yang maju dan kompleks,
dan akhirnya perkuliahan ini diakhiri dengan analisis politik modern yang
dianggap tepat untuk menjawab fenomena pemikiran politik dewasa ini.
14. SPH 151306 Regionalisme
Mata kuliah ini mempelajari perkembangan regionalisme sebagai
penguatan peran kawasan sebagai anti tesis universalitas negara
hegemoni. Uni Eropa adalah salah satu contoh bagaimana Regionalisme
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bisa diterapkan dengan baik, yang kemudian diikuti oleh banyak kawasan
di dunia, seperti ASEAN di Asia Tenggara.
15. SPH 151307 Ekonomi Politik Internasional
Mata kuliah ini membahas relasi antara politik (yang direpresentasikan
oleh negara) dan ekonomi (yang direpresentassikan oleh pasar). Mata
kuliah ini juga menjelaskan paradigma-paradigma dominan dalam EPI
antara lain merkantilisme, liberalisme, marxisme dan varian-varian
mereka serta kritikan terhadap persektif-perspektif EPI. Mata kuliah ini
juga membahas tentang perkembangan ekonomi politik global,
peningkatan secara signifikan peran aktor-aktor non negara dan korelasi
antara hubungan ekonomi dan pengaruh kebijakan sebuah negara lain
secara domestik maupun internasional terutama antara negara maju
(utara) dan berkembang (selatan).
16. SPH 151308 Metodologi Penelitian Sosial
Mata kuliah ini dirancang dengan maksud memberi pengertian kepada
mahasiswa tentang tuntutan ilmu pengetahuan, baik secara deduktif
maupun induktif, memberi bekal lapangan kepada mahasiswa agar
menjadi sarjana yang objektif dan membangun. Materi yang diberikan
meliputi pengertian metode penelitian sosial, aspek kualitatif maupun
kuantitatif, macam-macam teknik pengumpulan dan pengambilan data,
sistem longitudinal, pilot project dan kegunaaan metode dalam
masyarakat luas.
17. SPH 153401 Kerjasama Pembangunan Internasional
Mata kuliah ini akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar kerjasama
pembangunan internasional yang dilanjutkan dengan memberikan
pemahaman kepada persfektif-persfektif dalam pembangunan dalam
hubungannya dengan konsep utara-selatan. Pola pembangunan ekonomi
yang menjadi dasar terbentuknya sistem brettonwoods yang melahirkan
tiga institusi keuangan dunia yakni IMF, World Bank dan GATT yang
kemudian menjadi WTO menjadi inspirasi bagi berkembangnya institusi
keuangan regional, hingga pada akhirnya efektifitas institusi-institusi
tersebut menjadi bahan analisis bagi perkembangan pembangunan di
masa depan.
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18. SPH 151402 Studi Globalisasi
Mata kuliah ini akan menjelaskan globalisasi dan isu yang berkembang
saat ini. Termasuk di dalamnya adalah peluang dan tantangan globalisasi
bagi negara berkembang seperti Indonesia.
19. SPH 151403 Studi Keamanan Internasional
Mata kuliah ini akan menjelaskan dan memberikan pemahaman
mengenai konsep keamanan tradisional dan tradisional, kemudian nilainilai kemanan sebagai core value dan beberapa pendekatan teoritik dan
konseptual terhadap keamanan itu sendiri. Mazhab Copenhagen menjadi
pengantar memahami upaya sekuritisasi dan desekuritisasi yang pada
akhirnya isu-isu dan fenomena keamanan internasional dapat dianalisis
serta diaplikasikan terhadap pembangunan konsep keamanan yang lebik
baik.
20. SPH 151404 Politik Luar Negeri & Sejarah Diplomasi R.I
Mata kuliah ini akan menjelaskan tentang sejarah diplomasi dan
pelaksanaan poltik luar negeri Indonesia dari masa kemerdekaan
samapai masa reformasi dalam konteksperubahan kondisi politik dan
ekonomi domestic dan internasional
21. SPH 151405 Studi Demokrasi
Mata kuliah ini akan menjelaskan pengertian, ide, konsepsi dasar
demokrasi yang akan dimulai dengan memaparkan konsepsi dasar
demokrasi, sejarah demokrasi beserta gelombang demokrasi yang terjadi
melalui proses dan pengidentifikasian demokrasi itu sendiri berdasarkan
ciri-ciri dan kekhasannya, serta penyebaran ide-idenya melalui gerakan
sosial dan perubahan politik yang terjadi di berbagainegara. Kemudian
peran dan fungsi negara serta sistem pemerintahan yang dianggap
demokratis mampu mengontrol institusi politik dan gerakan sosial yang
memberikan tantangan dan perkembangan pada masa depan demokrasi,
dan akhirnya perkuliahan ini diakhiri dengan analisis perkembangan
demokrasi dari masa ke masa dalam tatanan lokal, regional dan global.
22. SPH 151406 Studi Kawasan Asia Tenggara
Mata Kuliah ini akan menjelaskan tentang perkembangan hubungan
internasional, ekonomi politik dan pembangunan di negara – negara Asia
Tenggara yang akan dikerangkai dalam tiga tema besar yang saling
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berkaitan yaitu pembinaan bangsa (nation building), pelembagaan politik
(state building) dan ekonomi politik pembangunan (political economy of
development).
23. SPH 151407 Politik & Pemerintahan Amerika Serikat
Mata kuliah ini akan menjelaskan tentang kondisi politik dan
pemerintahan Amerika serikat secara terperinci, membahas institusi–
institusi utama dalam politik dan pemerintahan Amerika Serikat
sertahubungan diantara mereka. Diawali dengan pemaparan sejarah
Amerika Serikat, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan struktur dan
lembaga politik Amerika Serikat dan isu-isu temporer. Secara khusus,
mata kuliah ini diberikan untuk memberikan pemahaman tentang system
pemerintahan Amerika, mencari karakter nasional Amerika Serikat dalam
berbagai dimensi, proses dan institusi yang terlibat dalam aktivitas politik
di Amerika Serikat, peran politik luar negeri dan isu-isu yang terkait
dengan peran Negara adikuasa di lingkup internasional.
24. SPH 152408 Metodologi Hubungan Internasional
Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman dan kemampuan berfikir
yang konstruktif dalam memahami hubungan internasional sebagai
sebuah studi, dimulai dengan memberikan pengertian dan makna dari
metodologi, menjelaskan sistematika studi hubungan internasional
sebagai sebuah pengetahuan, beberapa pendekatan utama dalam studi
hubungan internasional yang kemudian akan berlanjut untuk membangun
kerangka pemikiran dari metodologi hubungan internasional,
menjelaskan bentuk atau metode penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif
serta mengkombinasikannya serta memberikan contoh dan
menggunakannya pada riset desain pada proses penelitian hubungan
internasional dan kemudian menarik kesimpulan pada proses penelitian
tersebut.
25. SPH 151501 Permasalahan Pembangunan Negara Berkembang

Kuliah ini didesain sebagai kuliah lanjutan mengenai isu-isu dan
permasalahan
pembangunan
internasional,
dengan
memperkenalkan fokus kajian pada negara Dunia Ketiga dan isuisu pembangunan yang melingkupinya. Selain itu juga mengkaji
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peran lembaga-lembaga donor serta institusi internasional terkait
dengan proses pembangunan di negara berkembang beserta
permasalahan yang melingkupinya. Melalui penelaahan terhadap
isu-isu spesifik dan studi kasus, mahasiswa akan diperkenalkan
pada perspektif pembangunan yang lebih luas, mencakup tidak
hanya pembangunan ekonomi tetapi juga pembangunan sosial
yang meliputi pendidikan, pengembangan SDM, dan peran wanita
dalam proses pembangunan di negara berkembang. Selain itu
permasalahan transfer teknologi juga menjadi isu penting terkait
pembangunan di negara berkembang.
26. SPH 151502 Studi Kawasan Asia Timur
Mata Kuliah ini akan menjelaskan mengenai pengertian Asia Timur,
dinamika politik Asia Timur dan negara – negara di dalamnya. Mata
kuliah ini akan menjelaskan bagaimana Asia Timur terintegrasi secara
ekonomi dengan berbagai perjanjian.
27. SPH 151503 Komunikasi & Media Global

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada
mahasiswa tentang komunikasi dan media yang dilakukan secara
internasional yang memberikan efek politis di antara Negaranegara yang berinteraksi
28. SPH 151504 Studi Kawasan Timur Tengah
Mata kuliah ini akan membahas berbagai persoalan strategis di kawasan
Timur Tengah dilihat dari berbagai aspek (ekonomi, politik, sosial-budaya
dan pertahanan). Porsi terbesar ditekankan pada masalah-masalah
politik, baik politik domestik maupun politik internasional yang berkaitan
dengan hubungan antar negara Timur Tengah dan antara negara-negara
Timur Tengah dengan kekuatan internasional lain. Sedangkan masalah
sosial dan kebudayaan difokuskan pada persoalan-persoalan yang
mempengaruhi konstelasi politik di Timur Tengah.
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29. SPH 151505 Teori Perbandingan Politik
Mata Kuliah ini akan menjelaskan tentang perbandingan politik antar
negara-negara di dunia secara terperinci, yaitu dimulai dengan
menjelaskan pengertian kajian perbandingan politik, dilanjutkan dengan
perspektif-perspektif yang digunakan untuk memahami analisa
perbandingan politik, membahas berbagai aspek yang diperbandingkan,
menjelaskan sistem politik pemerintahan beberapa negara di berbagai
kawasan, diakhiri dengan mengaplikasikan pembahasan teori dengan
studi kasus negara-negara yang dianggap tepat untuk dianalisis.
30. SPH 151506 Studi Kawasan Amerika Latin
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang dirancang untuk
mengeksplorasi kecenderungan dan dan perkembangan politik,
pemerintahan dan pembangunan yang khas Amerika Latin. Mata kuliah
ini akan mempelajari dan memahami bagaimana negara-negara di
kawasan tersebut menghadapi dan mengelola beragam permasalahan di
wilayah tersebut. Ruang lingkup mata kuliah ini adalah isu-isu politik,
pemerintahan, dan pembangunan dengan menggunakan kacamata
demokratisasi dan ekonomi politik.
31. SPH 151507 Studi Kawasan Eropa
Mata kuliah ini akan membahas tentang sejarah terbentuknya Uni Eropa
dan institusi-institusi politiknya serta perkembangan-perkembangan
terkini. Uni Eropa merupakan satu fenomena dan entitas yang unik yang
belum ada padanannya dalam kajian hubungan internasional. Integrasi
Eropa telah mereduksi berbagai wilayah kedaulatan nasional negaranegara anggotanya. Pusat pembuatan kebijakan di berbagai wilayah
antara lain kebijakan moneter, kebijakan perdagangan, pertanian, buruh
dan lain-lain telah bergeser dari wilayah nasional menjadi transnasional.
32. SPH 153508 Seminar Hubungan Internasional
Mata Kuliah ini akan menjelaskan mengenai pembuatan proposal
penelitian dalam ilmu hubungan internasional serta mengadakan proses
simulasi sidang/seminar proposal.Mata kuliah ini diharapkan mampu
mempersiapkan mahasiswa untuk menyusun skirpsi.
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33. SPH 151601 Politik Diaspora(EPPI)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai
konsep dan sejarah diaspora etnis dan migrasi internasional. Selain itu
juga berusaha untuk memahami dan menganalisa pola-pola migrasi
internasional, dan mengapa satu bentuk migrasi etnis bisa dikategorikan
sebagai satu proses diaspora, kemudian juga menganalisa aturan-aturan
atau rezim terkait dengan migrasi internasional, serta bagaimana
pengaruh diaspora etnis dan migrasi dalam perkembangan ekonomi
politik global dan pembangunan internasional.
34. SPH 151602 Politik Perdagangan Internasional(EPPI)
Mata Kuliah ini akan menjelaskan mengenai dasar perdagangan
internasional, bagaimana perdagangan internasional terjadi, dan politik
yang melatarbelakangi. Selain itu, dinamika hubungan negara industri
dan negara sedang berkembang akan menjadi tema utama dalam mata
kuliah ini. Mata kuliah ini juga akan menjelaskan mengenai WTO sebagai
rezim perdagangan internasional beserta kebijakan dan regulasi di
dalamnya sehingga mempengaruhi peta politik perdagangan antar
bangsa.
35. SPH 151603 Studi Intermestik(EPPI)
Mata kuliah ini akan menjelaskan mengenai isu – isu transnasional.
Termasuk dalam mata kuliah ini adalah pembahasan mengenai aktor
transnasional seperti negara, perusahaan, organisasi dan gerakan serta
manusia itu sendiri.
36. SPH 151604 Hukum Perdagangan Internasional(EPPI)

Mata kuliah ini mempelajari aspek hukum perdagangan
internasional, sejarah perkembangan, sumber dan prinsip-prinsip
dasar hukum perdagangan internasional, unifikasi dan harmonisasi
hukum perdagangan internasional, subyek hukum, organisasi¬organisasi perdagangan internasional, aturan-aturan hukum
perdagangan internasional menurut General Agreement on Trade
and Tariffs (GATT), World Trade Organization (WTO), dan
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penyelesaian sengketa perdagangan internasional, serta blok-blok
perdagangan regional.
37. SPH 151605 Politik Energi & Lingkungan(EPPI)
Topik energi & lingkungan hidup semakin sering muncul dalam agenda
internasional lebih dari tiga dekade terakhir. Selama ini isu keamanan
internasional dan ekonomi global adalah dua isu area utama tradisional
dalam politik, namun arus utama dalam kajian ilmu hubungan
internasional sekarang menyatakan bahwa lingkungan hidup dan energi
telah muncul sebagai isu area utama ketiga di tingkat global. Isu ini telah
memberikan tekanan kepada negara-negara di dunia untuk membangun
kerjasama internasional yang lebih besar dansebaliknya isu lingkungan
juga dapat menimbulkan konflik internasional terutama atas sumber
daya yang langka seperti air dan juga kerjasama untuk memelihara
lingkungan hidup global dalam kaitan kepentingan ekonomi politik
sebuah negara . Mata kuliah ini memperkenalkan konsep-konsep
sustainabledevelopment (pembangunan berkelanjutan) dalam studistudi lingkungan melalui perspektif ekonomi politik, serta permasalahan
politik energi yang sedang mengemuka.
38. SPH 151606 Kajian Budaya Populer & Hubungan Internasional
(EPPI)
Mata kuliah ini akan membahas mengenai budaya popular sebagai
fenomena, ide, perilaku serta sebagai produk perkembangan
kebudayaan secara lebih lanjut pada era globalisasi abad ke 21. Melalui
perspektif ekonomi politik, perspektif ilmu komunikasi, perspektif kritis
maupun dalam perspektif sosial budaya, akan dikaji lebih lanjut
bagaimana kelahiran, perkembangan serta menyebarnya produk-produk
budaya popular yang menjadi fenomena internasional dan global.
39. SPH 151607 Masyarakat Sipil Internasional (EPPI)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai fenomena gerakangerakan sosial non negara yang terus berkembang akhir-akhir ini.
Komunitas-komunitas sipil yang terus bermunculan memberikan warna
baru bagi dunia sosial dan politik, khususnya dalam sistem demokrasi
yang dinamis dan toleran. Perkembangan media sosial di dunia maya
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juga memberikan stimulus besar bagi pergerakan masyarakat sipil di
berbagai negara.
40. SPH 151608 Studi Perdamaian(KI)
Mata Kuliah ini akan mengantarkan mahasiswa kepada studi-studi
perdamaian, perang dan konflik, gerakan-gerakan perdamaian dan
beserta relevansinya bagi masyarakat Indonesia dan global. Para
mahasiswa akan diajak memahami landasan historis studi perdamaian
sebagai antitesis kekerasan dan perang, pemahaman konseptual dan
teoritis tentang perang dan damai melalui berbagai perspektif ,
nirkekerasan dan tokoh-tokohnya, keterkaitan antara agama dan
demokrasi dengan perdamaian, isu-isu konflik dan perdamaian di level
nasional dan global, serta peran berbagai lembaga nasional dan
internasional dalam penciptaan dan pemeliharaan perdamaian. Kuliah ini
menggabungkan metode ceramah dan partisipatif.
41. SPH 151609 Kajian Strategi(KI)
Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman awal mengenai
pendekatan strategis sebagai bagian dari studi keamanan, sampai pada
evolusi kajian strategis dalam hubungan internasional. Mata kuliah ini
juga menganalisis perspektif-perspektif utama dalam kajian strategis
antara lain; realisme, liberalisme, konstruktivismedangame theory.Kajians
trategis ialah kajian pemikiran yang mendasar kan pada proses rasional
dan politis dalam merumuskan langkah dan kebijakan mencakup isu-isu
strategis antara lain konteks perang dan militer, pertahanan Negara dan
diplomasi dengan mengoptimalkan kapabilitas dan sumber daya yang
dimiliki.
Dalam konteks hubungan internasional, kajian strategis ini mendasarkan
pada pemikiran-pemikiran mengenai langkah-langkah yang harus diambil
Negara baik dalam kondisi konflik maupun potensial konflik, perang
terbuka, serta dalam kondisi damai.
42. SPH 151610 Geopolitik(KI)
Mata kuliah ini membahas tentang posisi dan potensi geografis negara
yang memiliki pengaruh terhadap hubungan internasional maupun
terhadap pengambilan kebijakan luar negeri termasuk strategi keamanan
maupun pengembangan perekonomiannya. Mata kuliah ini juga
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mempelajari berbagai aspek geografis yang berpotensi menimbulkan
masalah baik permasalahan yang berkaitan dengan integrasi, perbatasan
maupun konflik dengan negara lain.
43. SPH 151611 Studi Kemaritiman(KI)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang konsep-konsep dan
perkembangan kajian maritime dalam menganalisis dan membahas isuisu di bidang maritime antara lain: isu-isu keamanan maritime dengan
pendekatan mahzab tradisional maupun non-tradisional, membahas
tentang navigasi laut, pelayaran dan perkapalan, hokum kemaritiman,
komunikasi kemaritiman, kelautan dan perikanan, maupun pemeliharaan
tatanan dan ekosistem di perairan laut.
44. SPH 151612 Militer & Politik(KI)
Mata kuliah ini membahas hubungan antara militer sebagai atribut
kekuasaan dan politik sebagai kaidah utama dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Perkembangan sipil-militermerupakana bahasan utama
dalam mata kuliah ini dikarenakan sebagai pintu masuk dalam
memahami rezim militer di berbagai pemerintahan negara-negara di
dunia.
45. SPH 151613 Cyberpolitics(KI)
Mata Kuliah ini akan menjelaskan bagaimana perkembangan cyberspace
dan teknologi informasi dalam mempengaruhi hubungan antar negara.
Selain itu, mata kuliah ini juga akan mendeskripsikan perilaku negara
dalam hubungan antar negara terkait dengan pemanfaatan cyberspace.
46. SPH 151614 Human Security(KI)
Mata Kuliah ini menyajikan pembahasan mengenai konsep human
security sebagai perkembangan studi keamanan kontemporer. Mata
kuliah ini turut membahas perdebatan mengenai dorongan global untuk
implementasi konsep human security dalam kebijakan keamanan
nasional setiap negara di dunia. Mata kuliah ini juga meninjau bagaimana
ketercapaian gagasan human security dalam kebijakan keamanan
nasional di Indonesia.
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47. SPH 151615 Politik Pemerintahan Asia Tenggara(SK)
Mata Kuliah ini membahas profil negara-negara di kawasan Asia
Tenggara. Pembahasan ini turut mengkaji dinamika masyarakat, budaya
dan politik Asia Tenggara, perkembangan sejarah Asia Tenggara, dan
isu-isu kontemporer yang umumnya dihadapi oleh negara-negara di Asia
Tenggara.
48. SPH 151616 Politik Pemerintahan Rusia & Eropa Timur(SK)
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan (jurusan) yang mengkaji
perkembangan/evolusi Rusia sebagai negara bangsa. Mata kuliah ini
diarahkan kepada pembahasan tentang mengapa dan bagaimana
perubahan politik dan pemerintahan di Rusia serta apa implikasinya. Era
Tsar dibahas secara khusus untuk memberikan gambaran konkrit yang
mempermudah gerakan Bolshevik merebut kekuasaan. Adapun terkait
kawasan Eropa Timur akan dibahas dalam kaitannya dengan peran dan
pengaruh Rusia di kawasan tersebut yang pernah menjadi bagian dari
dominasi ideologi Uni Soviet. Pembahasan politik Rusia pasca komunis
dan jalan baru yang ditempuh para pemimpin Rusia pada akhirnya
diarahkan kepada pergulatan para pemimpin Rusia dalam proses
pembaharuan politik dan bagaimana implikasinya terhadap masa depan
Rusia.
49. SPH 151617 Politik Pemerintahan Cina(SK)
Mata Kuliah ini akan menjelaskan tentang kondisi politik dan
pemerintahan China secara lebih mendalam, membahas institusi politik
China serta hubungan di antara institusi-institusi. Diawali dengan
penjelasan tentang sejarah China, kemudian struktur dan lembaga politik
China dan isu-isu kontemporer. Secara khusus, mata kuliah ini akan
menjelaskan tentang sistem pemerintahan China mulai dari karakter,
proses, kejadian dan aktivitas politik di China. Selanjutnya dibahas pula
secara singkat mengenai peran politik luar negeri China dan isu-isu yang
berhubungan dengan peran Negara China dalam politik global.
50. SPH 151618 Politik Pemerintahan Jepang(SK)
Mata Kuliah ini akan menjelaskan poltik, ekonomi, sosial dan budaya
Jepang. Selain itu, mata kuliah ini juga akan memberikan beberapa
contoh hubungan luar negeri Jepang dan mitra utamanya.
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51. SPH 151619 Politik Luar Negeri Amerika Serikat(SK)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang
politik luar negeri Negara adikuasa Amerika Serikat. Diawali dengan
kemunculan Amerika sebagai kekuataan satu-satunya di dunia pasca
Perang Dingin. Hal in itentu mempengaruhi cara pandang Amerika
terhadap Negara-negara lain. Terlebih dengan adanya peristiwa
pengeboman WTC tahun 2001.
52. SPH 151620 Studi Kawasan Korea(SK)
Mata kuliah ini membahas dinamika politik dan pemerintahan, kebijakan
ekonomi politik, kebijakan keamanan serta hubungan luar negeri Korea.
Dalam hal ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dinamika
politik domestik Korea yang melatarbelakangi kebijakan-kebijakan
ekonomi politik serta kebijakan luar negerinya. Dalam hubungan luar
negeri akan dibahas mengenai strategi dan hubungannya Korea dengan
mitra-mitra strategisnya dalam berbagai bidang baik ekonomi, politik
maupun keamanan dan sosial budaya.
53. SPH 151621 Kajian Australia(SK)
Mata Kuliah ini akan menjelaskan tentang studi Australia yang meliputi
politik pemerintahan Australia dimulai dengan penjelasan sejarah
terbentuknya negara Australia, sistem politik dan pemerintahan, sistem
ekonomi, sistem pertahanan dan isu-isu politik kontemporer di Australia
54. SPH 151701 Studi Anti Korupsi Dalam Politik Global (EPPI)
Mata Kuliah ini akan menjelaskan tentang bagaimana praktek korupsi
dalam lingkup internasional. Meskipun korupsi bukan sama sekali
masalah baru namun studi tentang anti korupsi ini sangat perlu untuk
terus digiatkan dalam membentuk tatanan dunia yang lebih adil. Dimulai
dengan globalisasi korupsi sebagai pembahasan awal, selanjutnya
sumber dan dampak korupsi, ekonomi politik korupsi, pertemuan politik
dan korupsi, dampak korupsi pada pertumbuhan investasi dan belanja
pemerintah lintas negara, dan diakhiri dengan masalah kebijkan
internasional terkait korupsi
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55. SPH 151702 Kajian Gender Dalam Hubungan Internasional(EPPI)
Mata Kuliah ini merupakan bagian dari upaya membahas isu-isu
kontemporer dalam studi HI dan akan menawarkan perspektif analitik
yang dikembangkan oleh para sarjana feminis untuk memahami
fenomena politik dan HI, terutama dari perspektif gender.
56. SPH 151703 Pariwisata Dalam Hubungan Internasional(EPPI)
Mata kuliah ini memberikan wawasan tentang pariwisata sebagai salah
satu komoditas perdagangan jasa yang mempercepat hubungan antar
manusia antar negara yang membawa implikasi pada kondisi sosial
budaya, ekonomi politik dan keamanan. Dalam hal ini mahasiswa
diharapkan mampu menganalisis tentang prospek kerjasama di bidang
pariwisata di kawasan regional maupun internasional serta berbagai
strategi pengembangan pariwisata dan implikasinya terhadap kondisi
sosial budaya, ekonomi politik serta keamanan.
57. SPH 151704 Negosiasi & Resolusi Konflik(KI)
Mata Kuliah ini akan menjelaskan tentang konsep-konsep yang ada
dalam studi Negosiasi dan Resolusi Konflik. Berbagai konsep, teori dan
praktek negosiasi akan dibahas dalam perkuliahan ini
58. SPH 151705 Hukum Humaniter Internasional(KI)
Mata Kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan tentang
Hukum Humaniter internasional (HHI), memiliki pemahaman dan
kepekaan terhadap perang dan akibat yang ditimbulkannya sehingga
mahasiswa mampu mencermati persoalan internasional, terutama konflik
bersenjata dan mengatasinya dengan pendekatan yang lebih
mengedepankan aspek humanis dibandingkan dengan tindakan
kekerasan lainnya. HHI merupakan cabang Hukum Internasional yang
mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang. Dengan
demikian HHI berlaku pada saat terjadi sengketa bersenjata, baik
internasional maupun non internasional. Hal ini berbeda dengan Hak
Asasi Manusia yang terus berlaku pada saat situasi damai (tidak terjadi
konflik).
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59. SPH 151707 TransnationalOrganized Crime(KI)
Mata kuliah ini akan menjelaskan mengenai dimensi-dimensi dari
kejahatan transnasional yang terorganisir sebagai tantangan isu baru
dalam keamanan. Mata kuliah ini hendak menggambarkan pola-pola
historis dan kontemporer, modus operandi, kemampuan maupun
kerentanan organisasi kejahatan transnasional. Konten matakuliah
meliputi pengenalan kejahatan transnasional, review kegiatan-kegiatan
illegal organisasi kejahatan transnasional, perbedaan dan hubungan
antara kejahatan transnasional dan terorisme, review pendekatan
kontemporer dalam memerangi kejahatan transnasional serta studi
kawasan mengenai isu kejahatan transnasionalis memeliputi Eropa,
Timur Tengah, Asia, Afrikadan Amerika termasuk Amerika Latin.
60. SPH 151708 Regionalisme di Amerika Latin(SK)
Mata kuliah ini menjelaskan arti penting kawasan Amerika Latin dikaitkan
dengan semakin menguatnya konsep regionalisme. Seiring dengan
menguatnya liberalisasi perdagangan maka regionalisme menjadi salah
satu alternatif perlawanan negara-negara Amerika Latin yang di
terjemahkan dalam mercosur dan lain-lain.
61. SPH 151709 Studi Kawasan Asia Selatan(SK)
Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman dan analisis kewilayahaan
yang cukup dalam mengenai kawasan Asia Selatan. Dalam mata kuliah
ini gambaran umum serta sejarah singkat menjadi pengantar untuk
memahami prinsip-prinsip dasar kebudayaan di Asia Selatan yang
mendasari pemikiran politik dan pembangunan ekonomi di wilayah
tersebut. Konflik intra dan antar negara menjadi fenomena menarik untuk
di analisa hingga pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan
mengenai analisis wilayah Asia Selatan.
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62. SPH 151710 Kajian Afrika(SK)
Mata kuliah ini akan membahas tentang sejarah kolonialisasi dan
dekolonialisasi di Afrika, serta perkembangan hubungan internasional di
Afrika secara umum menyangkut konflik-konflik internal dan eksternal,
Perang Dingin dan dampaknya pada Afrika, Neokolonialisasi dan
pembangunanisme; StructuralAdjustment Program dan ekonomi politik
afrika, serta perkembangan hubungan internasional secara khusus di
Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Tengah dan Afrika Selatan.
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F.

PROGRAM STUDI MASTER ADMINISTRASI PUBLIK

1.

Visi
“Unggul dalam pengkajian dan pengembangan administrasi publik berdasarkan
nilai-nilai profesionalisme dan moral “

2.

Misi
Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana strata dua ilmu administrasi di
bidang kebijakan publik, manajemen publik, dan manajemen pembangunan
dalam suasana akademik yang sehat dan professional untuk menghasilkan
sumberdaya manusia yang berkualitas, memiliki keunggulan, kemandirian,
bermoral dan beretika.
2) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan gagasan yang inovatif
untuk mengembangkan ilmu administrasi di bidang kebijakan publik,
manajemen publik, dan manajemen pembangunan, sebagai perwujudan
komitmen pada pembangunan bangsa.
3) Menyebarluaskan hasil penelitian melalui publikasi ilmiah dan kegiatan
pengabdian masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
1)

3.

Profil Lulusan
1.
2.
3.
4.

Ahli Kebijakan publik yang peduli pada nilai-nilai moral dan etika.
Ahli Manajemen Sektor Publik yang peduli pada nilai-nilai moral dan etika.
Ahli Manajemen Pembangunan yang peduli pada nilai-nilai moral dan etika.
Peneliti di Bidang Administrasi Publik yang peduli pada nilai-nilai moral dan
etika.

KOMPETENSI LULUSAN
1) Mampu mengembangkan pengetahuan administrasi publik melalui riset
multidisiplin, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji dalam memecahkan
masalah administrasi publik.
2) Mampu mengusulkan solusi atas masalah administrasi publik kontemporer dalam
konteks lingkungan yang kompleks dan dinamis dalam wujud kerangka model
solusi yang aplikatif berdasarkan kajian keilmuan dan praktik profesionalnya.
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3) Mampu memimpin organisasi publik dan menyusun, mengimplementaasikan serta
mengevaluasi strategi kebijakan maupun manajemen dengan menerapkan
prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
4) Mampu melaksanakan riset dan menerapkan hasil riset bagi peningkatan kinerja
organisasi publik serta mempublikasikan hasil risetnya dalam jurnal nasional
terakreditasi/jurnal internasional.
CAPAIAN PEMBELAJARAN
1) Pengembangan dan penerapan ilmu administrasi publik melalui kegiatan
penelitian dan karya inovatif.
2) Kemampuan memecahkan permasalahan yang terkait dengan ilmu administrasi
publik melalui pendekatan multidisiplin.
3) Kemampuan dalam memimpin organisasi publik secara profesional dan bekerja
secara tim, baik di sektor pemerintahan maupun swasta.
STRATEGI PEMBELAJARAN
1) Membekali mahasiswa agar memahami perangkat konseptual, perangkat analisis
dan pendekatan praktis dalam mengelola administrasi serta mampu
memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan publik.
2) Membekali mahasiswa agar memiliki kemampuan mengenali problematika publik
dan mengembangkan teknik manajerial yang diperlukan bagi pengembangan
organisasi, manajemen publik, dan manajemen pembangunan.
3) Membekali mahasiswa agar memiliki kemampuan untuk berperan dalam proses
manajemen publik, manajemen pembangunan, dan kebijakan publik yang
bermoral dan beretika.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

BAHAN KAJIAN
Kebijakan Publik
Manajemen Pembangunan
Manajemen Publik
Etika
Metode Ilmiah
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DAFTAR MATA KULIAH
Matrikulasi :
No.
Mata Kuliah
1.
Pengantar Studi Administrasi Publik
2.
Pengantar Teori Organisasi dan Manajemen Publik
3.
Filsafat Ilmu Sosial
4.
Metode Penelitian Sosial

SKS
3
3
3
3

Mata Kuliah Wajib :
Distribusi mata kuliah pada Program Studi Magister Administrasi Publik
(MAP) dikelompokan berdasarkan parameter sikap dan tata nilai, kemampuan di
bidang kerja, penguasaan pengetahuan, keterampilan kerja khusus (konsentrasi
studi), dan karya ilmiah (tesis). Total sistem kredit semester (SKS) yang wajib
diselesaikan oleh mahasiswa adalah 72 (tujuh puluh dua) SKS.
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(1) Konsentrasi Kebijakan Publik
NO.
1

2

PARAMETER
DISKRIPSI
Sikap dan Tata
Nilai

Kemampuan di
Bidang Kerja

MATA KULIAH
1

Filsafat Ilmu Sosial

2

Metode Penelitian
Administrasi
Etika dan Akuntabilitas
Administrasi Publik
Statistika untuk
Administrasi Publik
Teori Administrasi Publik
Lanjut
Teori Kebijakan Publik dan
Aplikasi
Manajemen Sektor Publik
Teori dan Aplikasi
Organisasi
Formulasi Kebijakan Publik.

3
4

3

Penguasaan
Pengetahuan

5
6
7
8

4

Keterampilan
Kerja Khusus
(Kebijakan
Publik)

9

10 Implementasi dan Evaluasi
Kebijakan Publik Lanjut
11 Analisis Kebijakan Publik
Lanjut
12 Mata Kuliah Pilihan
5

Tesis
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KODE
MK
MAP527

SKS

MAP504

3

MAP519

3

MAP515

3

MAP501

3

MAP502

3

MAP502
MAP502

3
3

MAP511

3

MAP507

3

MAP505

3

MAP600

3
6

3

(2) Konsentrasi Manajemen Publi
NO.
1

2

PARAMETER
DISKRIPSI
Sikap dan Tata
Nilai

Kemampuan di
Bidang Kerja

MATA KULIAH
1

Filsafat Ilmu Sosial

2

Metode Penelitian
Administrasi
Etika dan Akuntabilitas
Administrasi Publik
Statistika untuk Administrasi
Publik
Teori Administrasi Publik
Lanjut1
Teori Kebijakan Publik dan
Aplikasi
Manajemen Sektor Publik
Teori dan Aplikasi
Organisasi
Manajemen Pelayanan
Publik Lanjut

3
4

3

Penguasaan
Pengetahuan

5
6
7
8

4

Keterampilan
Kerja Khusus
(Manajemen
Publik)

9

10 Manajemen Kepegawaian
Publik
11 E-Governance
12 Mata Kuliah Pilihan
5

Tesis
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KODE
MK
MAP527

SKS

MAP504

3

MAP519

3

MAP515

3

MAP501

3

MAP502

3

MAP520
MAP518

3
3

MAP523

3

MAP524

3

MPA600

3
3
6

2

(3)

Konsentrasi Manajemen Pembangunan

NO.
1

2

PARAMETER
DISKRIPSI
Sikap dan Tata
Nilai

Kemampuan di
Bidang Kerja

MATA KULIAH

Penguasaan
Pengetahuan

Filsafat Ilmu Sosial

MAP527

3

2

Metode Penelitian
Administrasi
Etika dan Akuntabilitas
Administrasi Publik
Statistika untuk
Administrasi Publik
Teori Administrasi Publik
Lanjut1
Teori Kebijakan Publik dan
Aplikasi
Manajemen Sektor Publik
Teori dan Aplikasi
Organisasi
Manajemen dan Isu
Pembangunan

MAP504

3

MAP519

3

3

5
6
7
8

4

Keterampilan
Kerja Khusus
(Manajamen
Pembangunan)

SKS

1

4
3

KODE MK

9

10 Desentralisasi dan
Manajemen Pemerintah
Daerah
11 Ekonomi Politik
Pembangunan
12 Mata Kuliah Pilihan
5

Tesis
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MAP515
MAP501

3

MAP502

3

MAP520
MAP518

3
3

MAP506

3

MAP525

3

MAP526

3

MPA600

3
6

MATA KULIAH PILIHAN
Mahasiswa dapat mengambil satu mata kuliah pilihan dari beberapa mata kuliah
konsentrasi di luar konsentrasi yang sudah diambil. Misalnya, mahasiswa yang
mengambil minat konsentrasi Kebijakan Publik dapat mengambil satu mata kuliah
pilihan dalam konsentrasi Manajamen Publik atau Manajemen Pembangunan.
Demikian pula bagi mahasiswa konsentrasi Manajemen Publik dan Manajemen
Pembangunan
SILABUS MATA KULIAH
NO
1.

MATA KULIAH
Teori Administrasi Publik Lanjutan

KOMPETENSI
Mahasiswa
mampu
mengkorelasikan pemikiranpemikiran teoritis yang paling
pokok dalam studi administrasi
publik dengan fenomena
administrasi publik

2.

Teori dan Aplikasi Organisasi

Mahasiswa mampu memahami
teori-teori organisasi yang
berkembang dalam lingkup
organisasi publik serta mampu
menganalisis fenomena yang
terjadi dalam organisasi publik

3.

Teori Kebijakan Publik dan Aplikasi

Mahasiswa
mampu
menganalisis
kasus-kasus
kebijakan
publik
dengan
menerapkan
teori-teori
kebijakan publik kontemporer.

4.

Etika dan Akuntabilitas
Publik
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Administrasi Mahasiswa mampu memahami
dan menjelaskan berbagai
aturan dan penyimpangan
dalam
penyelenggaraan
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administrasi publik.
5.

Metode Penelitian Administrasi

Mahasiswa mampu memahami
dan mempraktikan berbagai
metode penelitian dalam
bidang ilmu administrasi publik

6.

Analisis Kebijakan Publik Lanjut

Mahasiswa
mampu
menghubungkan metode dan
teknik
kebijakan
untuk
menganalisis
kasus-kasus
kebijakan.

7.

Formulasi Kabijakan Publik

8.

9.

201

Mahasiswa
mampu
dan
memiliki pemahaman yang
lengkap mengenai proses dan
formulasi kebijakan publik
melalui diskusi dan berpikir
kritis tentnag mekanisme
pembuatan kebijakan publik
berdasarkan moral dan etika.
Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Mahasiswa
mampu
Publik Lanjut
menjelaskan
faktor
penghambat dan pendukung
implementasi kebijakan, serta
mengevaluasi hasil maupun
dampak kebijakan.
Manajemen Kepegawaian Publik
Mahasiswa mampu memahami
strategi
dan
mekanisme
memperoleh SDM yang sesuai
dengan organisasi publik,
mempersiapkan SDM untuk
mengantisipasi
perubahan
lingkungan sektor publik, serta
merencanakan,
rekruitmen,
pengembangan, pemeliharaan
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10.

11.

12.

NO
13.

14.

15.
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sampai pemutusan hubungan
kerja SDM.
Manajemen Pelayanan Publik Lanjut
Mahasiswa
mampu
menganalisa dan merancang
system pelayanan publik yang
berbasis citizen satisfaction
Manajemen Sektor Publik
Mahasiswa
mampu
menjelaskan berbagai isu
pengelolaan
sumberdaya
dalam konteks organisasi
publik.
Manajemen dan Isu Pembangunan
Mahasiswa mampu memahami
isu, hakekat dan paradigma
pembangunan yang berlaku,
serta menemukan prinsipprinsip
manajemen
pembangunan
MATA KULIAH
KOMPETENSI
E-Governance
Mahasiswa mampu memahami
dan
menganalisis
model
pelayanan publik berbasis ICT
dan
mampu
merancang
alternatif pengembangan yang
berbasis citizen satisfaction.
Desentralisasi
dan
Manajemen Mahasiswa mampu memahami
Pemerintah Daerah
berbagai isu pengelolaan
sumberdaya-sumberdaya oleh
pemerintahan daerah dengan
konsep-konsep desentraliasi
dan manajemen pemerintahan
daerah.
Statistika Untuk Administrasi Publik
Mahasiswa
mampu
mengaplikasikan
alat-alat
statistika untuk menyelesaikan
persoalan-persoalan
administrasi publik.
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16.

Ekonomi Politik Pembangunan

17.

Filsafat Ilmu Sosial

18.

Tesis
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Mahasiswa
mampu
mengaplikasikan pendekatan
ekonomi
politik
dalam
menganalisis
masalahmasalah pembangunan.
Mahasiswa mampu berpikir
secara filosofis terhadap
penguasaan ilmu sosial.
Mahasiswa mampu merancang
dan melakukan penelitian
ilmiah dan hasilnya dapat
digunakan sebagai dasar untuk
mengembangkan
konsepkonsep teoritis dalam bidang
ilmu administrasi publik.

BAB V
PENUTUP
Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha
Esa, Buku Pedoman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal
Soedirman Tahun Akademik 2016/2017 ini telah selesai disusun.
Buku ini disusun sebagai pedoman akademik mahasiswa Tahun
Akademik 2016/2017, sebagai acuan dalam mengikuti kegiatan akademik di
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman.
Dalam perkembangannya Buku Pedoman ini akan selalu mengalami
perubahan sesuai dengan dinamika perubahan di bidang pendidikan, hal tersebut
dilakukan sebagai upaya untuk mengikuti perubahan era kependidikan dari tahun
ke tahun.
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