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KURIKULUM PROGRAM SARJANA
JURUSAN SOSIOLOGI

I. PENDAHULUAN
Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang secara khusus mengkaji tentang 

tatanan sosial kemasyarakatan dengan segenap unsur dan dimensinya, semakin 
berkembang secara akumulatif baik pada tataran teoretik maupun praktik. 
Dari waktu ke waktu kehadiran sosiologi semakin diperhitungkan dalam ikut 
penyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang timbul semakin 
kompleks dan dalam menjawab tantangan zaman sejalan dengan perubahan sosial, 
politik, ekonomi, dan kultural. Fenomena ini terjadi pada tataran mikro dan makro 
sosial dan dalam berbagai ruang, yakni pada skala lokal, nasional, regional dan 
global. Sejalan dengan pesatnya arus perubahan sosial dan semakin kompleksnya 
permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dan di dalam suatu negara, maka 
kondisi ini berkonsekuensi pada kebutuhan terhadap pendekatan dan strategi 
penyelesaiannya.

Pada kondisi ini sosiologi selalu hadir menawarkan kemampuannya baik pada 
tataran keimuan (teoretik) maupun pada tataran praktik untuk ikut serta menjawab 
berbagai tantangan tersebut, sehingga sampai pada suatu solusi yang terbaik bagi 
semua elemen masyarakat dalam mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan. 
Pada awal abad ke 21 ini kehadiran sosiologi dalam ikut menjawab tantangan 
zaman semakin tidak dapat dipisahkan dengan semakin kompleksnya persoalan 
sosial kemasyarakat yang timbul. Berbagai persoalan sosiologis yang timbul sangat 
membutuhkan pendekatan dan strategi penyelesaian secara sosiologis pula. Sosiologi 
selain memiliki materi keilmuwan yang secara akumulatif semakin berkembang 
pesat juga kehadirannya dituntut mampu menjawab perkembangan persoalan yang 
terjadi di masyarakat. Realitas sosial dan tuntutan zaman seperti ini harus segera 
direspon secara positif dan kreatif oleh lembaga pendidikan tinggi, khususnya di 
dalam pengembangan kurikulum Program Studi Sosiologi. Seperti pada kondisi di 
Indonesia saat ini, telah terjadi perubahan sosial yang pesat dan disertai dengan 
munculnya berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang kompleks. Kondisinya 
sangat berbeda antara yang terjadi pada masa orde baru dengan yang terjadi pada 
masa reformasi saat ini, yang berkonsekuensi pada kebutuhan terhadap pendekatan 
dan strategi penyelesaian secara sosiologis yang berbeda pula. Cara penyelesaian 
persoalan tersebut tidak lagi dominan mengunakan pendekatan top-down, tetapi 
telah berubah dominan menggunakan pendekatan bottom-up, yakni pendekatan 
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partisipatoris dalam setiap langkah pembangunan masyarakat. 
Pendekatan ini semakin diandalkan karena sesuai dengan asas kemandirian, 

kedaulatan, demokrasi, pembangunan berkelanjutan, dengan mengembangkan 
strategi pemberdayaan masyarakat. Pendekatan permasalahan dan strategi pe-
nye lesaian berbagai persoalan sosial kemasyarakatan melalui pemberdayaan 
masyarakat inilah yang menjadi konsentrasi utama pengembangan keilmuan dan 
yang menjadi ciri khas bidang keahlian Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

Bagi para mahasiswa Sosiologi setelah menyelesaikan studinya pada program 
strata-1, diharapkan memiliki kualifikasi akademis dalam merespon dan menjawab 
berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang timbul sejalan dengan perubahan 
sosial, politik, ekonomi, dan kultural yang terus berjalan begitu cepat. Mahasiswa 
diharapkan mampu berfikir dan bertindak secara komprehensif dalam menghadapi 
persoalan dan arus perubahan pada tingkat lokal hingga global. Mereka diharapkan 
mampu berfikir secara global untuk dapat bertindak secara lokal (think globally 
act locally), dan sekaligus mampu berbuat sebaliknya, yakni berfikir secara lokal 
untuk dapat bertindak secara global (think locally act globally). Oleh kerena itu, 
kurikulum Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Lampung ini sengaja dirancang guna memenuhi tuntutan perkembangan 
kebutuhan masyarakat, yakni suatu konstruksi kurikulum yang diorientasikan pada 
pengembangan manajemen pemberdayaan masyarakat.

Jurusan Sosiologi disahkan oleh Rektor Universitas Lampung pada tanggal 28 
Desember 1983 berdasarkan SK Pendirian Nomor: 90/KPTS/1983.Sejak berdiri, 
Jurusan Sosiologi telah beberapa kali mendapatkan pengakuan status akreditasi 
dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) dan saat ini Jurusan Sosiologi memperoleh 
Akreditasi A sesuai Surat Keputusan No: 275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 dari 
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

II.  VISI
Visi Program Studi Sosiologi adalah :
“Menjadi sepuluh Program Studi terbaik di Indonesia pada Tahun 2025 dalam 

pengembangan manajemen pemberdayaan masyarakat”

III.  MISI
Misi Program Studi Sosiologi adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan kesarjanaan yang berkualitas dan berorientasi 
kepada pemenuhan berbagai kebutuhan pemberdayaan masyarakat;
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2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan rekayasa sosial 
melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

3. Mengembangkan jaringan kerjasama (kemitraan) di bidang pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada 
pengembangan manajemen pemberdayaan masyarakat, baik di tingkat lokal, 
nasional, maupun internasional.

IV.  TUJUAN
1. Menghasilkan sarjana yang berkualitas dalam hal: (a) penguasaan konsep-

konsep dasar ilmu pengetahuan, teori-teori, dan metodologi penelitian 
sosial; (b) mampu menganalisis masalah-masalah sosial dalam masyarakat 
yang mengalami proses perubahan, dan mampu menetapkan alternatif 
pemecahannya; (c) mampu mengaplikasikan teori, metode, model, dan 
konsepsi-konsepsi sosial yang ilmiah dalam rangka peningkatan keahlian dan 
keterampilan.

2. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan rekayasa sosial dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Menghasilkan temuan atau inovasi model-model pemberdayaan masyarakat 
berdasarkan disiplin ilmu pengetahuan dan rekayasa sosial berbasis ilmu 
sosiologi melalui berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat.

4. Mengembangkan manajemen pemberdayaan masyarakat melalui pengetahuan 
berbasis data dan fungsi konsultasi pembangunan komunitas.

V.  SASARAN PROGRAM STUDI
1. Untuk melahirkan sarjana Sosiologi yang memiliki semangat dalam 

pengembangan manajemen pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan 
cara membentuk Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan memperhatikan 
aspek soft-skill sebagai bagian dari kompetensi Program Studi Sosiologi.

2. Untuk mengidentifikasi dan mengembangkan berbagai potensi masyarakat 
yang dilakukan dengan menggiatkan penelitian pada masalah-masalah aktual 
untuk selanjutnya dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat untuk memberi solusi terhadap masalah-masalah aktual yang 
dihadapi masyarakat.

3. Mengembangkan strategi pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang 
memiliki kemandirian dan kemampuan bekerjasama dengan menggunakan 
pendekatan Student Centered Learning (SCL).
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4. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah, BUMN, dan swasta melalui 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

VI.  RUMUSANKOMPETENSI LULUSAN

SARJANA
(KKNI LEVEL 6) KOMPETENSI NASIONAL SOSIOLOGI

1. Mampu mengaplikasikan 
bidang keahliannya dan 
memanfaatkan IPTEKS 
pada bidangnya dalam 
penyelesaian masalah serta 
mampu beradaptasi terha-
dap situasi yang dihadapi.

UMUM 
1. Mampu menerapkan teori dan metode sosiologi 

melalui penalaran ilmiah dengan menggunakan 
pemikiran logis dan inovatif; 

2. Mampu menerapkan teori-teori sosiologi untuk 
menyelesaikan berbagai permasalahan sosial;

3. Mampu melakukan pemetaan dan analisis sosial 
masyarakat dengan menggunakan teori dan metode 
penelitian sosiologis untuk menemukan solusi yang 
tepat serta mengimplementasikan sesuai dengan 
bidang keahlian; dan

4. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu 
dan terukur.

KHUSUS 
1. Memiliki kemampuan dalam menyusun desain dan 

melakukan penelitian sosial;
2. Memiliki kemampuan dalam memanfaatkan aplikasi 

teknologi dalam profesinya;
3. Memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan kon-

sep/teori-teori sosiologi;
4. Memiliki kemampuan menjadi pendidik sosiologi;
5. Memiliki kemampuan dalam mengindentifikasi 

masalah-masalah sosial/kemasyarakatan;
6. Memiliki kemampuan dalam mengembangkan  per-

encanaan program “rekayasa sosial” (pemberdayaan/
perubahan sosial);

7. Mampu memfasilitasi/mendampingi masyarakat 
dalam memecahkan masalahnya; dan

8. Mampu mengkomunikasikan gagasan penelitian/
model secara lisan dan tertulisserta memberikan 
rekomendasi dari hasil kajian sosiologis kepada para 
pemangku kebijakan/stakeholders terkait.
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2.  Menguasai konsep teori-
tis bidang pengetahuan 
tertentu secara umum, 
dan konsep teoritis bagian 
khusus dalam bidang 
pengetahuan tersebut 
secara mendalam, serta 
mampu memformulasikan 
penyelesaian masalah 
prosedural.

UMUM
Mengenal, mengerti, memahami, mengaplikasikan, 
merefleksikan teori dan metode penelitian sosiologi, 
serta pembelajaran sosiologi secara komprehensif.

KHUSUS
1. Menguasai konsep teori sosiologi;
2. Menguasai metode penelitian sosiologi;
3. Menguasai konsep/perspektif pembelajaran sosiolo-

gi; dan
4. Memahami perkembangan fenomena sosial secara 

holistik-integralistik dalam menyelesaikan masalah 
secara prosedural.

3. Mampu mengambil kepu-
tusan yang tepat berdasar-
kan analisis informasi dan 
data, dan mampu mem-
berikan petunjuk dalam 
memilih berbagai alternatif 
solusi secara mandiri dan 
kelompok.

UMUM
1. Memiliki kemampuan dalam membangun jejaring 

kerja sesuai dengan bidang keahlian;
2. Memiliki kemampuan bekerja dalam team work; 

dan
3. Memiliki kemampuan  dalam berinisiatif dan beri-

novatif.

KHUSUS
1. Menerapkan dan mengembangkan kemampuan 

berfikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 
rangka pengembangan dan implementasi ilmu sosial 
yang menjadi bidang keahliannya;

2. Memiliki kemampuan dalam meneliti, merancang, 
mengembangkan dan/atau mengimplementasikan 
ilmu sosial sesuai dengan kaidah keilmuan untuk 
menghasilkan solusi, gagasan, perancangan, atau 
deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk 
skripsi (karya ilmiah);

3. Mampu mengambil keputusan secara tepat;
4. Memiliki kemampuan dalam mengelola pembela-

jaran secara mandiri dan memiliki jaringan kerja 
sesuai dengan profesinya; dan

5. Mampu tampil menjadi individu yang memiliki 
kemampuan kepemimpinan yang unggul.
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4. Bertanggung jawab pada 
pekerjaan sendiri dan 
dapat diberi tanggung 
jawab atas pencapaian hasil 
kerja organisasi.

UMUM
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

bersikap religious;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam men-

jalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
3. Memiliki kontribusi dalam peningkatan mutu ke-

hidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 
peradaban berdasarkan Pancasila;

4. Mampu menjadi warga negara yang bangga dan 
cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 
tanggungjawab pada negara dan bangsa;

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandan-
gan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau 
temuan orisinal orang lain;

6. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial 
serta kepedulian terhadap permasalahan masyarakat 
dan lingkungan;

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermas-
yarakat dan bernegara;

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas peker-

jaan di bidang keahliannya secara mandiri;
10. Mampu mengembangkan semangat kemandirian, 

kejuangan, dan kewirausahaan; dan
11. Memiliki sikap etis, estetis, komunikatif, adaptif dan 

apresiatif.

KHUSUS:
1. Mempunyai tanggungjawab secara keilmuan, mo-

ralitas, dan etika profesional serta mampu menjadi 
pemimpin yang berdaya cipta; dan

2. Memiliki tanggung jawab sosial.
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Capaian Pembelajaran Program Studi  Sosiologi
Rumusan 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, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab 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 bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri; dan
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Sumber:  lampiran SN Dikti tahun 2015 (Permen No. 44 tahun 2015)

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 

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, menyusun deskripsi saintifik 
hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya 
dalam laman perguruan tinggi;

4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau 
laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;

6. Mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, 
kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;

VII. PROFIL DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN
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7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 
supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 
pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; 
dan

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Sumber: lampiran SN Dikti tahun 2015 (Permen No. 44 tahun 2015)

Profil 1
Perencana 
sosial

Pengetahuan
Sesuai Level KKNI CP Program Studi

1. Mampu mengaplikasikan bidang 
keahliannya dan memanfaatkan 
ilmu pengetahuan, tekhnologi, dan/
atau seni pada bidangnya dalam 
penyelesaian masalah serta mampu 
beradaptasi terhadap situasi yang 
dihadapi.

2. Menguasai konsep teoritis bidang 
pengetahuan tertentu secara umum 
dan konsep teoritis bagian khusus 
dalam bidang pengetahuan tersebut 
secara mendalam, serta mampu 
memformulasikan penyelesaian mas-
alah prosedural.

3. Mampu mengambil keputusan yang 
tepat berdasarkan analisis informasi 
dan data, dan mampu memberikan 
petunjuk dalam memilih berbagai 
alternatif solusi secara mandiri dan 
kelompok.

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

1. Dapat mengenali dan 
mengukur potensi sosial 
budaya masyarakat 
secara komprehensif,

2. Mampu merancang 
strategi perencanaan 
sosial,

3. Mampu merancang 
struktur dasar perenca-
naan sosial,

4. Mampu merancang dan 
menerapkan kebijakan 
di bidang perencanaan 
sosial, 

5. Mampu merancang dan 
mengimplementasikan 
teori perencaaan sosial,

6. Mampu merancang 
kegiatan yang berkaitan 
dengan perencanaan 
sosial,

7. Mampu merancang dan 
menerapkan sistem dan 
prosedur perencaaan 
soaial,

8. Mampu mengevaluasi 
efektivitas sebuah peren-
canaan sosial,
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9. Mampu mengem-
bangkan dan mengim-
plementasikan ilmu 
pengetahuan dan 
tekhnologi di bidang 
perencanaan sosial,

10. Mampu menggunakan 
model-model/metode 
perencanaan sosial.

Pengetahuan

Sesuai Level KKNI CP Program Studi

1. Mampu mengaplikasikan bidang 
keahliannya dan memanfaatkan ilmu 
pengetahuan, tekhnologi, dan/atau 
seni pada bidangnya dalam penyele-
saian masalah serta mampu beradap-
tasi terhadap situasi yang dihadapi.

2. Menguasai konsep teoritis bidang 
pengetahuan tertentu secara umum 
dan konsep teoritis bagian khusus 
dalam bidang pengetahuan tersebut 
secara mendalam, serta mampu 
memformulasikan penyelesaian mas-
alah prosedural.

3. Mampu mengambil keputusan yang 
tepat berdasarkan analisis informasi 
dan data, dan mampu memberikan 
petunjuk dalam memilih berbagai 
alternatif solusi secara mandiri dan 
kelompok.

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

1. Memilki sikap prilaku 
berkarya yang menjun-
jung tinggi nilai-nilai 
kemanusiaan, profesional 
yang berakar pada keari-
fan lokal.

2. Tanggap terhadap 
perubahan sosial dalam 
perencanaan sosial,

3. Mampu perencanaan 
sosial secara berkelanju-
tan dan bermanfaat bagi 
masyarakat,

4. Mengenali, memaha-
mi, menghormati, dan 
mendayagunakan nilai-
nilai lokal dalam praktik 
perencaan sosial,

5. Bersemangat tinggi dan 
sanggup bekerja dalam 
team work serta mampu, 
berinterasksi secara 
efektif dengan para 
pemangku kepentingan,

6. Sanggup melaksanakan 
fungsi-fundsi koordinasi 
dan pengawasan dengan 
memanfaatkan nilai-nilai 
dan kearifan lokal secara 
adil.
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Profil 2
Peneliti Sosial

Pengetahuan
Sesuai Level KKNI CP Program Studi

1. Mampu mengaplikasikan bidang 
keahliannya dan memanfaatkan ilmu 
pengetahuan, tekhnologi, dan/atau 
seni pada bidangnya dalam penyele-
saian masalah serta mampu beradap-
tasi terhadap situasi yang dihadapi.

2. Menguasai konsep teoritis bidang 
pengetahuan tertentu secara umum 
dan konsep teoritis bagian khusus 
dalam bidang pengetahuan tersebut 
secara mendalam, serta mampu 
memformulasikan penyelesaian mas-
alah prosedural.

3. Mampu mengambil keputusan yang 
tepat berdasarkan analisis informasi 
dan data, dan mampu meberikan 
petunjuk dalam memilih berbagai 
alternatif solusi secara mandiri dan 
kelompok.

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

1. Dapat mengenali dan 
mengidentifikasi per-
masalah sosial secara 
komprehensif,

2. Mampu merancang 
strategi penyelesaian 
masalah sosial,

3. Mampu mengenali 
struktur permasalahan 
sosial yang terjadi dalam 
masyarakat,

4. Mampu merancang dan 
menerapkan kebijakan 
sebagai upaya penyelesa-
ian masalah sosial, 

5. Mampu merancang dan 
mengimplementasikan 
teo ri  sebagai upaya 
penyelesaian masalah 
sosial,

6. Mampu merancang 
kegiatan dalam upaya 
penyelesaian masalah 
sosial,

7. Mampu mengembangkan 
dan mengimplementa-
sikan ilmu pengetahuan 
dan tekhnologi dalam up-
aya penyelesaian masalah 
sosial,

8. Mampu menggunakan 
model-model/metode 
penyelesaian masalah 
sosial.

Pengetahuan
Sesuai Level KKNI CP Program Studi

1. Mampu mengaplikasikan bidang 
keahliannya dan memanfaatkan ilmu 
pengetahuan, tekhnologi, dan/atau 
seni pada bidangnya dalam

1. Memilki sikap prilaku 
berkarya yang menjun-
jung tinggi nilai-nilai 
kemanusiaan,
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penyelesaian masalah serta mampu 
beradaptasi terhadap situasi yang 
dihadapi.

2. Menguasai konsep teoritis bidang 
pengetahuan tertentu secara umum 
dan konsep teoritis bagian khusus 
dalam bidang pengetahuan tersebut 
secara mendalam, serta mampu 
memformulasikan penyelesaian 
masalah prosedural.

3. Mampu mengambil keputusan 
yang tepat berdasarkan analisis 
informasi dan data, dan mampu 
meberikan petunjuk dalam memi-
lih berbagai alternatif solusi secara 
mandiri dan kelompok.

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

profesional yang berakar 
pada kearifan lokal.

2. Tanggap terhadap peru-
bahan lingkungan sosial,

3. Mampu menjalankan 
upa ya penyelesaian mas-
alah sosial secara berke-
lanjutan dan bermanfaat 
bagi masyarakat,

4. Jujur, bertanggung jawab, 
toleran, dan disiplin,

5. Mengenali, memahami, 
menghormati, dan men-
dayagunakan nilai-nilai 
lokal dalam penyelesaian 
masalah sosial,

6. Bersemangat tinggi dan 
sanggup bekerja dalam 
team work serta mampu, 
berinterasksi secara 
efektif dengan para 
pemangku kepentingan,

7. Sanggup melaksanakan 
fungsi-fungsi koordinasi 
dan pengawasan dengan 
memanfaatkan nilai-nilai 
dan kearifan lokal secara 
adil.

Profil 3
Fasilitator 
Pemberdayaan 
Masyarakat

Pengetahuan
Sesuai Level KKNI CP Program Studi

1. Mampu mengaplikasikan bidang 
keahliannya dan memanfaatkan 
ilmu pengetahuan, tekhnologi, dan/
atau seni pada bidangnya dalam 
penyelesaian masalah serta mampu 
beradaptasi terhadap situasi yang 
dihadapi.

1. Dapat mengenali dan 
mengukur permas-
alahan yang berkaitan 
dengan pemberdayaan 
masyarakat secara kom-
prehensif,
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2. Menguasai konsep teoritis bidang 
pengetahuan tertentu secara umum 
dan konsep teoritis bagian khusus 
dalam bidang pengetahuan tersebut 
secara mendalam, serta mampu 
memformulasikan penyelesaian 
masalah prosedural.

3. Mampu mengambil keputusan 
yang tepat berdasarkan analisis 
informasi dan data, dan mampu 
meberikan petunjuk dalam memi-
lih berbagai alternatif solusi secara 
mandiri dan kelompok.

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

2. Mampu merancang 
strategi dan kebijakan 
pemberdayaan masya-
rakat,

3. Mampu merancang 
struktur dasar dalam 
proses pemberdayaan 
masyarakat,

4. Mampu merancang dan 
menerapkan kebijakan 
di bidang pemberdayaan 
masyarakat, 

5. Mampu merancang dan 
mengimplementasikan 
strategi pemberdayaan 
masyarakat,

6. Mampu merancang 
kegiatan pemberdayaan 
masyarakat,

7. Mampu merancang 
sistem dan prosedur 
pemberdayaan masya-
rakat,

8. Mampu mengevaluasi 
efektivitas program pem-
berdayaan masyarakat,

9. Mampu mengembang-
kan dan mengimple-
mentasikan ilmu 
pengetahuan dan tekh-
nologi di pemberdayaan 
masyarakat.

Pengetahuan
Sesuai Level KKNI CP Program Studi

1. Mampu mengaplikasikan bidang 
keahliannya dan memanfaatkan 
ilmu pengetahuan, tekhnologi, dan/
atau seni pada bidangnya dalam 
penyelesaian masalah serta mampu

1. Tanggap terhadap 
perubahan lingkungan 
sosial  dalam perenca-
naan pemberdayaan 
masyarakat,



UNIVERSITAS LAMPUNG
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UNIVERSITAS LAMPUNG 35

beradaptasi terhadap situasi yang 
dihadapi.

2. Menguasai konsep teoritis bidang 
pengetahuan tertentu secara umum 
dan konsep teoritis bagian khusus 
dalam bidang pengetahuan tersebut 
secara mendalam, serta mampu 
memformulasikan penyelesaian 
masalah prosedural.

3. Mampu mengambil keputusan 
yang tepat berdasarkan analisis 
informasi dan data, dan mampu 
meberikan petunjuk dalam memi-
lih berbagai alternatif solusi secara 
mandiri dan kelompok.

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

2. Mengenali, memahami, 
menghormati, dan men-
dayagunakan nilai-nilai 
lokal dalam pember-
dayaan masyarakat,

3. Bersemangat tinggi dan 
sanggup bekerja dalam 
teamwork serta mampu, 
berinterasksi secara 
efektif dengan para 
pemangku kepentingan.

4. Jujur, bertanggung 
jawab, toleran, dan 
disiplin.

No Unsur Capaian 
Pembelajaran

Bahan Kajian

Bahan 
Kajian 1

Bahan 
Kajian 2

Bahan 
Kajian 3

Bahan 
Kajian 4

Bahan 
Kajian dst

SIKAP 

1
Bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religius

Pend. 
Agama

Pend. 
Pancasila - - -

2

Menjunjung tinggi nilai 
kemanusiaan dalam men-
jalankan tugas berdasarkan 
agama,moral, dan etika

Pend. 
Agama

Pend. 
Pancasila

Pend. 
Etika & 
Kearifan 

Lokal

- -

3

Berkontribusi dalam 
pening katan mutu kehidup-
an bermasyarakat, berbang-
sa, bernegara, dan kemajuan 
peradaban berdasarkan 
Pancasila

Pend. 
Kewarga-
negaraan

Pend. 
Pancasila

Peng. 
Sosiologi

Bahasa 
indoneisa

Pend. 
Etika & 
Kearifan 

Lokal

VIII.  PEMETAAN CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN BAHAN KAJIAN
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Berperan sebagai warga 
negara yang bangga dan 
cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa 
tanggungjawab pada negara 
dan bangsa

Pend. 
Kewarga-
negaraan

Pend. 
Pancasila

Bahasa 
indonesia

Pend. Etika 
& Kearifan 

Lokal
-

5

Menghargai keanekarag-
aman budaya, pandangan, 
agama, dan kepercayaan, 
serta pendapat atau temuan 
orisinal orang lain

Pend. 
Kewarga-
negaraan

Pend. 
Pancasila

Pend. 
Agama

Pend. Etika 
& Kearifan 

Lokal
-

6

Bekerja sama dan memi-
liki kepekaan sosial serta 
kepedulian terhadap mas-
yarakat dan lingkungan

Pend. 
Kewarga-
negaraan

Pend. 
Etika & 
Kearifan 

Lokal

- - -

7
Taat hukum dan disiplin 
dalam kehidupan bermas-
yarakat dan bernegara

Pend. 
Kewarga-
negaraan

Pend. 
Pancasila

Pend. 
Etika & 
Kearifan 

Lokal

- -

8 Menginternalisasi nilai, nor-
ma, dan etika akademik

Pend. 
Pancasila - - - -

9

Menunjukkan sikap ber-
tanggungjawab atas peker-
jaan di bidang keahliannya 
secara mandiri

Kewira-
usahaan - - - -

10
Menginternalisasi sema ngat  
kemandirian,  kejuang an, 
dan kewirausaha an

Kewira-
usahaan - - - -

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;

Peng. 
Sosiologi Logika Filsafat Peng. Ilmu 

politik -
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2
Mampu menunjukkan 
kinerja mandiri, bermutu, 
dan terukur;

Sosiologi 
Organisasi 
dan Mana-

jemen

Sosiologi 
Ekonomi

Pengem-
bangan 

SDM dan 
Pengor-
ganisasi-

sian masy.

Manajemen 
evaluasi 
pember-
dayaan 

masya rakat

-

3

Mampu mengkaji 
implikasi pengembangan 
atau implementasi ilmu 
pengetahuan 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, menyusun deskripsi 
saintifik hasil kajiannya 
dalam bentuk skripsi atau 
laporan tugas akhir, dan 
mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi;

Teori 
Sosiologi

Statistika 
Sosial

Manaje-
men Data 
Kuanti-
tatif dan 
Kualitatif

Metode 
Penelitian 
Kualitatif 

Metode 
Penelitian 
Kuantitatif

4

Menyusun deskripsi 
saintifik hasil kajian tersebut 
di atas dalam bentuk skripsi 
atau laporan tugas akhir, 
dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi;

Statistika Metode 
penelitian KKN Sem. Usul 

penelitian
Sem. Hasil 
penelitian

Skripsi PKL - - -

5

Mampu mengambil kepu-
tusan secara tepat dalam 
konteks penyelesaian mas-
alah di bidang keahliannya, 
berdasarkan hasil analisis 
informasi dan data;

Peren-
canaan 
Sosial

Strategi 
pember-
dayaan 
Masya-
rakat

Statistika 

Manajemen 
dan evaluasi 
prog. Pemb. 

masy

-

6

Mampu memelihara dan 
mengembang-kan jaringan 
kerja dengan pembimbing, 
kolega, sejawat baik di 
dalam maupun di luar 
lembaganya;

Jejaring 
Sosial

Mana-
jemen 
konflik

Strategi 
pember-
dayaan 
masya-
rakat

Perenca-
naan  sosial

Sosiologi 
industri
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7

Mampu bertanggungjawab 
atas pencapaian hasil 
kerja kelompok dan 
melakukan supervisi 
dan evaluasi terhadap 
penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja 
yang berada di bawah 
tanggungjawabnya;

Sosiologi 
Organisasi 
dan Mana-

jemen

Strategi 
pember-
dayaan 
mas-

yarakat

Peren-
canaan 
sosial

Manajemen 
dan evaluasi 
prog. Pemb. 

masy

Pengem-
bangan 
kelem-
bagaan 

dan modal 
sosial

8

Mampu melakukan proses 
evaluasi diri terhadap 
kelompok kerja yang 
berada dibawah tanggung 
jawabnya, dan mampu 
mengelola pembelajaran 
secara mandiri; dan

Sosiologi 
Organisasi 
dan Mana-

jemen

Manaje-
men dan 
evaluasi 

prog. 
Pemb. 
masy

Pengem-
bangan 

SDM dan 
Pengor-
ganisasi-

sian masy.

- -

9

Mampu 
mendokumentasikan, 
menyimpan, 
mengamankan, dan 
menemukan kembali data 
untuk menjamin kesahihan 
dan mencegah plagiasi.

Manaje-
men Data 
Kuantitatif 

Manaje-
men Data 
Kualitatif

Metodo-
logi 

penelitian 
sosial

Metode 
Penelitian 
Kualitatif 

Metode 
Penelitian 
Kuantitatif

KETERAMPILAN KHUSUS

1

Lulusan (keluaran) 
diharapakan memilki 
kepribadian insan sarjana 
yang bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, 
berkahlak mulia, beretika, 
dan berkarakter.

Pend. 
Kewarga-
negaraan

Pend. 
Pancasila

Pend. 
Agama - -

2

Memiliki sikap dan prilaku 
berkarya yang menjungjung 
tinggi nilai-nilai 
kemanusiaan, profesional 
yang berakar pada kearifan 
lokal.

Lampung 
dan mas-
yarakat 

multi etnis

Pengem-
bangan 

SDM dan 
Pengor-
ganisasi-

sian masy.

Pengem-
bangan 
kelem-
bagaan 

dan 
modal 
sosial

Bahasa 
indonesia

Bahasa 
inggris

Pend. 
Kewarga-
negaraan

Pend. 
Etika & 
Kearifan 

Lokal

- - -
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PENGETAHUAN

1

Mampu memahami, 
mengidentifikasi dan 
menerapkan berbagai 
pendekatan dan metode 
masalah-masalah sosial. 
Selain itu, lulusan juga 
mampu melakukan 
melakukan dan menyusun 
dokumen perencanaan 
sosial

Peren-
canaan 

kota dan 
daerah

Peren-
canaan 
sosial

Mana-
jemen 
konflik

- -

2

Mampu mengidentifikasi 
dan merumuskan berbagai 
masalah sosial yang 
berkembang serta mampu 
memhami metodologi 
dalam merancang 
penelitian sosial

Manaje-
men Data 
Kuantitatif 

Manaje-
men Data 
Kualitatif

Metodo-
lo gi 

pe  nel itian 
sosial

Metode 
Penelitian 
Kualitatif 

Metode 
Penelitian 
Kuantitatif

Praktik 
penelitian 

sosial

Statistika 
sosial

3

Mampu memahami 
dan  mengidentifikasi 
permasalahan yang 
berkaitan dengan 
pemberdayaan masyarakat 
serta mampu memahami 
teknik dan metode fasilitasi 
atau pendampingan 
masyarakat

Strategi 
pember-
dayaan 
masya-
rakat

Pengem-
bangan 

SDM dan 
Pengor-
ganisasi-

sian masy.

Manaje-
men dan 
evaluasi 

prog. 
Pemb. 
masy

Pengem-
bangan 
kelem-
bagaan 

dan modal 
sosial

Teori-teori 
pemba-
ngunan 

masyarakat

Model dan 
metode 

partisipatif 
pemberda-
yaan ma-
sya rakat

Mana-
jemen 
pem-

bangunan 
sosial

Kode MK Nama MK SKS Wajib / 
Pilihan Prasyarat

1 2 3 4 5
UNI617106 Pendidikan Bahasa Indonesia 2 (2-0) Wajib
UNI617108 Pendidikan Pancasila 2 (2-0) Wajib
FSP616101 Pengantar Ilmu Politik 3 (3-0) Wajib

IX.  SEBARAN MATA KULIAH

Semester I
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FSP616102 Pengantar Sosiologi 3 (3-0) Wajib
SOS616101 Pengantar Antropologi 3 (3-0) Wajib
SOS616102 Pengantar Ilmu Hukum 3 (3-0) Wajib
SOS616103 Pengantar Ilmu Ekonomi 3(3-0) Wajib

SOS616104 Sejarah Lampung dan Masyarakat 
Multi Etnis 2 (2-0) Wajib

UNI617109 Pendidikan Etika dan Kearifan 
Lokal 2 (2-0) Wajib

Jumlah 23

Kode MK Nama MK SKS Wajib / 
Pilihan Prasyarat

1 2 3 4 5
UNI617101 Pendidikan Agama Islam 3 (2-1) Wajib
UNI617102 Pendidikan Agama Khatolik 3 (2-1) Wajib
UNI617103 Pendidikan Agama Kristen 3 (2-1) Wajib
UNI617104 Pendidikan Agama Hindu 3 (2-1) Wajib
UNI617105 Pendidikan Agama Budha 3 (2-1) Wajib
SOS617108 Bahasa Inggris 3 (2-1) Wajib
SOS617109 Logika 2 (2-0) Wajib
SOS617110 Kewirausahaan 3 (2-1) Wajib
SOS616105 Sistem Sosial Budaya Indonesia 3 (3-0) Wajib
SOS616106 Teori Sosiologi Klasik 3 (3-0) Wajib
UNI616107 Pendidikan Kewarganegaraan 2 (2-0) Wajib
SOS616107 Struktur Sosial 3 (3-0) Wajib

Jumlah 22

Kode MK Nama MK SKS Wajib / 
Pilihan Prasyarat

1 2 3 4 5
SOS616201 Statistika Sosial 3 (3-0) Wajib
SOS616202 Metodologi Penelitian Sosial 3 (3-0) Wajib

Semester II

Semester III



UNIVERSITAS LAMPUNG
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UNIVERSITAS LAMPUNG 41

Kode MK Nama MK SKS Wajib / 
Pilihan Prasyarat

1 2 3 4 5

SOS616210 Teori-teori Pembangunan 
Masyarakat 3(3-0) Wajib

SOS616211 Metode Penelitian Kuantitatif 3(2-1) Wajib SOS616202
SOS616212 Metode Penelitian Kualitatif 3 (2-1) Wajib SOS616202
SOS616213 Sosiologi Industri 3 (2-1) Wajib
SOS616214 Sosiologi Ekonomi 3 (3-0) Wajib
SOS616215 Manajemen Data Kuantitatif 3 (2-1) Wajib SOS616211
SOS616216 Gender dan Peran-peran Sosial 3 (3-0) Pilihan

SOS616217 Sosiologi Organisasi dan 
Manajemen 3(3-0) Pilihan

SOS616218 Sosiologi Keluarga 3 (3-0) Pilihan
Jumlah 27

Kode MK Nama MK SKS Wajib / 
Pilihan Prasyarat

1 2 3 4 5
SOS616301 Perencanaan Sosial 3 (3-0) Wajib
SOS616302 Sosiologi Pembangunan 3 (3-0) Wajib
SOS616303 Manajemen Data Kualitatif 3 (2-1) Wajib SOS616212

Semester IV

Semester V

SOS616203 Teori  Sosiologi Modern 3 (3-0) Wajib
SOS616204 Perubahan Sosial 3 (3-0) Wajib
SOS616205 Sosiologi Perdesaan 3 (3-0) Wajib
SOS616206 Sosiologi Perkotaan 3 (2-1) Wajib
SOS616207 Sosiologi Hukum 3 (3-0) Pilihan 
SOS616208 Sosiologi Pendidikan 3 (3-0) Pilihan
SOS616209 Sosiologi Politik 3 (3-0) Pilihan

Jumlah 27
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SOS616304 Perencanaan Kota dan Daerah 3 (3-0) Wajib
SOS616305 Manajemen Pembangunan Sosial 3 (3-0) Wajib
SOS616306 Sosiologi Kesehatan 3 (3-0) Pilihan
SOS616307 Psikologi Sosial 3 (3-0) Pilihan
SOS616308 Sosiologi Kriminalitas 3 (3-0) Pilihan
SOS616309 Sosiologi Agama 3 (3-0) Pilihan

Jumlah 27

Kode MK Nama MK SKS Wajib / 
Pilihan Prasyarat

1 2 3 4 5
SOS616310 Manajemen Konflik 3 (3-0) Wajib
SOS616311 Strategi Pemberdayaan Masyarakat 3 (3-0) Wajib

SOS616312 Praktik Penelitian Sosial 3 (1-2) Wajib

SOS616313 Pengembangan Kelembagaan dan 
Modal Sosial 3 (3-0) Pilihan

SOS616314 Pengembangan SDM dan Pengor-
ganisasian Masyarakat 3 (3-0) Pilihan

SOS616315 Sosiologi Lingkungan 3 (2-1) Pilihan

SOS616316 Negara, Masyarakat Sipil & 
Demokrasi 3 (3-0) Pilihan

UNI617401 Kuliah Kerja Nyata 3 (0-3) Wajib
Jumlah 24

Kode MK Nama MK SKS Wajib / 
Pilihan Prasyarat

1 2 3 4 5
UNI617401 Kuliah Kerja Nyata 3 (0-3) Wajib
FSP616301 Praktek Kerja Lapangan 3 (1-2) Wajib

SOS616401 Demografi dan Dinamika Kepen-
dudukan 3(3-0) Wajib

Semester VI

Semester VII
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Kode MK Nama MK SKS Wajib / 
Pilihan Prasyarat

1 2 3 4 5
SOS616406 Seminar Usul Penelitian 1 (0-1) Wajib
SOS616407 Seminar Hasil Penelitian 1 (0-1) Wajib
SOS616408 Skripsi 4 (0-4) Wajib

Jumlah 6

Semester VIII

SOS616402 Manajemen dan Evaluasi Program 
Pemberdayaan Masyarakat 3 (3-0) Wajib

SOS616403 Metode Partisipatif Pemberdayaan 
Masyarakat 3 (2-1) Wajib

SOS616404 Kapita Selekta Sosiologi 3 (3-0) Pilihan
SOS616405 Pembangunan Perdamaian 3 (3-0) Pilihan SOS616310
SOS616406 Seminar Usul Penelitian 1 (0-1) Wajib
SOS616407 Seminar Hasil Penelitian 1 (0-1) Wajib
SOS616408 Skripsi 4 (0-4) Wajib

Jumlah 27

PKL    = 3 SKS (Wajib)
KKN    = 3 SKS (Wajib)
Seminar Usul Penelitian  = 1 SKS (Wajib)
Seminar Hasil Penelitian  = 1 SKS (Wajib)
Skripsi    = 4 SKS (Wajib)
MK Wajib   = 118 SKS (Wajib) 
Total    = 130 SKS (Wajib)

MK Pilihan   = 48 SKS (Pilihan) 

SKS S1 (Sarjana)   = 144 SKS 
(130 SKS MK Wajib dan 14 SKS MK Pilihan; Ditempuh dalam 8 Semester)
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X.  DESKRIPSI MATAKULIAH

UNI617101, Pendidikan Agama Islam
Mata kuliah Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, 
penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam secara komprehensif (kaffah) dalam 
pengembangan keilmuan, profesi, dan kehidupan bermasyarakat. Materi yang di-
bahas dalam mata kuliah ini adalah Mengapa dan Bagaimana Pendidikan Agama 
Islam diajarkan di Perguruan Tinggi, Bagaimana Manusia Bertuhan, Bagaimana 
Agama Menjamin Kebahagiaan, Mengintegrasikan Iman, Islam, dan Ihsan dalam 
Membentuk Insan Kamil, Bagaimana Membangun Paradigma Insani, Bagaimana 
Membumikan Islam di Indonesia, Bagaimana Islam Membangun Persatuan dalam 
Keberagaman, Bagaimana Islam Menghadapi Tantangan Modernisasi, Bagaimana 
Kontribusi Islam dalam Pengembangan Peradaban Dunia, Bagaimana Peran dan 
Fungsi Masjid Kampus dalam Pengembangan Budaya Islam.

UNI617102, Pendidikan Agama Katolik 
Mata kuliah Pendidikan Agama Katolik bertujuan agar peserta didik memiliki ke-
mampuan untuk membangun hidup yang semakin beriman dan mampu mem-
pertanggungjawabkan imannya ditengah masyarakat. Membangun hidup beriman 
Kristiani berarti membangun kesetiaan pada Injil Yesus Kristus, yang memiliki 
keprihatinan tunggal, yakni Kerajaan Allah. Kerajaan Allah merupakan situasi dan 
peristiwa penyelamatan: situasi dan perjuangan untuk perdamaian dan keadilan, 
kebahagiaan dan kesejahteraan, persaudaraan sejati dan kesetiaan, kelestarian 
lingkungan hidup, yang dirindukan oleh setiap orang dari pelbagai agama dan ke-
percayaan. Pendidikan Agama Katolik di Perguruan Tinggi Umum merupakan ba-
gian dari pastoral peserta didik untuk membimbing mereka agar dapat bertumbuh 
menjadi pribadi yang dewasa secara moral, bertumbuh dalam iman, peka, peduli 
dengan terlibat aktif dalam kehidupan ditengah masyarakat. Materi yang dibahas 
dalam mata kuliah ini adalah Manusia, Agama, Yesus Kristus dan Karya Penyela-
matannya, Gereja dan Iman yang Memasyarakat.

UNI617103, Pendidikan Agama Kristen 
Mata kuliah Pendidikan Agama Kristen bertujuan untuk membantu terbinanya 
peserta didik 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 
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dan nasional. Mata kuliah  ini membahas tentang: Agama dan Fungsinya dalam 
Kehidupan Manusia, Allah dalam Kepercayaan Kristen, Manusia menurut Ajaran 
Kristen, Etika dan Pembentukan Karakter Kristiani, Hubungan Iman Kristiani 
 dengan  IPTEKS, Menciptakan Kerukunan Antra Umat Beragama, Penjaga Ciptaan 
Allah, Cara Bergaul yang baik.

UNI617104, Pendidikan Agama Hindu 
Mata kuliah  Pendidikan Agama Hindu bertujuan untuk membantu terbinanya pe-
serta didik 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.Mata kuliah  ini membahas tentang Sejarah Agama Hindu, Sumber Aja-
ran Agama Hindu, Ruang Lingkup Agama Hindu, Nawa Darsana, Pranata Sosial, 
Dasar-Dasar Kepemimpinan Hindu, Seni Budaya Hindu, Weda sebagai kitab suci 
sekaligus sebagai sumber hukum Hindu,  Pokok-pokok Srada dalam agama Hindu, 
Catur Purusartha dan Catur Asrama,  Catur Marga Yoga, Sosiologi Agama Hindu,  
Sila dan Etika Hindu.

UNI617105, Pendidikan Agama Budha 
Mata kuliah  Pendidikan Agama Buddha  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 nasion-
al.Mata kuliah  ini membahas tentang kerangka dan isi kitab suci Tripitaka beserta 
Sutra-Sutra, makna agama Buddha dan tujuan hidup umat Buddha, hukum-hukum 
universal agama Buddha,  ketuhanan dalam agama Buddha, sila sebagai landasan 
dan pola hidup umat Buddha, iptek dan seni yang harmonis dengan ajaran agama 
Buddha serta sesuai dengan budaya nasional, masyarakat Buddha dan konstruksi 
kerukunan hidup beragama di Indonesia, budaya dan politik Buddha dalam kaitan 
dengan pergaulan dunia, pengembangan batin (bhavana)

UNI617106, Pendidikan Bahasa Indonesia 
Mata Kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia ini bertujuan untuk (i) menumbuhkan 
sikap mental peserta didik yang mampu mengapresiasi nilai-nilai Pendidikan Baha-
sa Indonesia sebagai simbol kedaulatan bangsa dan negara, (ii) untuk memberikan 
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pemahaman dan penghayatan atas keberadaan Pendidikan Pendidikan Pendidikan 
Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa dan bahasa ipteks, (iii) untuk 
menyiapkan peserta didik agar mampu menganalisis permasalahan dan mencari 
solusi terhadap persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 
melalui pembuatan dan penggunaan teks, (iv) untuk mengembangkan keterampi-
lan berkomunikasi secara akademik baik dalam bentukPendidikan Bahasa Indo-
nesia lisan maupun tulis demi pengembangan ipteks dalam tatanan dunia global. 
Mata Kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia ini membahas tentang: Hakikat  Pen-
didikan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan dan Bahasa Negara, Mengek-
splorasi Teks dalam Kehidupan Akademik (penanaman nilai dan hakikat  Pendi-
dikan Bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan), Menjelajah Dunia 
Pustaka,Mendesain Proposal Penelitian dan Proposal Kegiatan, Melaporkan Hasil 
Penelitian dan Hasil Kegiatan, Mengaktualisasikan Diri dalam Artikel Ilmiah.

UNI616107, Pendidikan Kewarganegaraan
Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk menyelenggarakan 
pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural dan kewarganegaraan 
bagi peserta didik guna mendukung terwujudnya warga Negara yang sadar akan 
hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat diandal-
kan untuk membangun bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 
sesuai bidang keilmuan dan profesinya. Mata kuliah ini membahas tentang Pen-
didikan Kewarganegaraan sebagai mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, Iden-
titas Nasional, Negara dan Konstitusi, Demokrasi Indonesia, Negara Hukum dan 
Hak Azasi Manusia, Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia, Ketahanan 
Nasional Indonesia, dan Integrasi Nasional.

UNI617108, Pendidikan Pancasila
Mata Kuliah Pendidikan Pancasila ini bertujuan untuk menciptakan wahana pem-
belajaran bagi para peserta didik untuk secara akademik mengkaji, menganalisis, 
dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam per-
spektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik In-
donesia.  Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan Nasional bertujuan 
untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional yang 
ada merupakan  rangkaian konsep, program, tata cara, dan usaha untuk mewujud-
kan tujuan nasional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini ada-
lah Pengantar Pendidikan Pancasila, Pancasila Dalam Arus Sejarah Bangsa, Pan-
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casila Sebagai Dasar Negara, Pancasila sebagai Ideologi Negara, Pancasila sebagai 
Filsafat, Pancasila sebagai Sistem Etika

UNI617109, Pendidikan Etika dan Kearifan Lokal
Matakuliah ini membahas tentang urgensi etika dalam perspektif lokal dan global 
yang bertujuan untuk membentuk mahasiswa agar memiliki softskills, membuka 
wawasan dan pemikiran ilmiah tentang isu-isu global, membangun literasi IPTEKS 
sehingga menjadi sosok pribadi unggul dan kompetitif yang berkarakter.

FSP616101, Pengantar Ilmu Politik, 3 (3-0)
Mata kuliah ini membahas ruang lingkup politik, konsep-konsep dasar dan teo ri-
teori Ilmu Politik, pengertian ilmu politik, demokrasi, ruang lingkup hak-hak azasi 
manusia, partisipasi dan partai politik, filsafat dan ideologi, pemisahan kekuasaan 
dan hubungan internasional. Mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan 
pengetahuan dalam kehidupan politik di Indonesia.

FSP616102, Pengantar Sosiologi, 3 (3-0)
Matakuliah ini membahas tentang konsep sosiologi, kehidupan masyarakat, norma/
kaidah sosial, sanksi dan model kontrol sosial, sosialisasi, kelompok dan struktur 
sosial, stratifikasi dan status sosial, pembagian peran sosial, proses dan perubahan 
sosial berikut dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Di samping itu, dikaji juga 
konsep teknologi sosial sebagai strategi sosiologis dalam memelihara hubungan so-
sial yang berkualitas untuk menciptakan kerukunan dan kesejahteraan masyarakat.

SOS616101, Pengantar Antropologi, 3 (3-0)
Sebagai mata kuliah pengantar, maka Pengantar Antropologi berisi dasar dan 
pokok pikiran Antropologi sebagai kajian yang komprehensif tentang kehidupan 
manusia dan kebudayaannya, berkolaborasi serta berkontribusi terhadap ilmu ilmu 
lain. Mata kuliah ini mengkaji secara mendasar mengenai fenomena kebudayaan 
sebagai suatu sistem yang senantiasa berubah sesuai dengan akumulasi kebutuhan 
manusia. 
Kebudayaan sebagai suatu yang holistik, melibatkan berbagai wujud, nilai, aktivitas, 
dan material dengan unsur kebudayaan universal. Hampir dari seluruh aktivitas 
dan produktivitas manusia tersebut berorientasi pada suatu sistem nilai budaya 
yang bersumber dari nilai-nilai keagamaan, filsafat, adat istiadat, ilmu pengetahuan, 
dan seni.
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SOS616102, Pengantar Ilmu Hukum, 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan/pemahaman dasar bagi mahasiswa yang 
akan belajar Ilmu Hukum. Materi yang dipelajari meliputi pengertian-pengertian 
dasar hukum, penggolongan hukum, manfaat mempelajari hukum, pembentukan 
kaidah, sumber hukum, sistem hukum, asas hukum dan klasifikasi hukum, tujuan 
dan fungsi hukum, arti dan peranan penemuan hukum dalam pembentukan hu-
kum serta mahzab dalam ilmu hukum.

SOS616103, Pengantar Ilmu Ekonomi, 3 (3-0)
Secara garis besar mata kuliah ini membahas tentang teori, prinsip dan metode ilmu 
ekonomi dalam rangka menjelaskan aktivitas-aktivitas pokok dalam perekonomi-
an, yaitu aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi, serta bagaimana kegiatan 
ekonomi dalam masyarakat berjalan baik dalam skala mikro maupuan makro.

SOS616104, Sejarah Lampung dan Masyarakat Multi Etnis, 3 (3-0)
Fokus mata kuliah ini adalah menelusuri perihal sejarah masyarakat Lampung se-
bagai masyarakat yang multietnis, mulai dari transmigrasi sampai  perubahan sosial 
yang terjadi. Dalam hal ini, perspektif multikulturalisme dan pluralisme dikede-
pankan guna melihat perubahan stuktur masyarakat (komposisi penduduk dan 
kebudayaan).

SOS617108, Bahasa Inggris, 3 (2-1)
Mata kuliah ini membahas reading comprenhension; vocabulary exercises; struc-
ture exercise; translation; organizing ideas; matching ideas; completion (Dengan 
penekanan pada kemampuan dasar membaca dan pemahaman terhadap referensi 
Bahasa Inggris).

SOS617109, Logika, 3 (2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang prinsip-prinsip dan teknik-teknik untuk 
melakukan penalaran yang tepat, cara berpikir secara mandiri, logis, kritis, dan 
analitis, serta kemampuan merumuskan pemikiran dalam bahasa yang baik dan 
benar.

SOS617110, Kewirausahaan, 3 (2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang inti dan hakikat kewirausahaan, disiplin ilmu, 
obyek studi dan perkembangannya, karakteristik dan ciri umum kewirausahaan, 
faktor-faktor pemicu, model, proses, tahapan, keberhasilan dan kegagalan, ide dan 
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sumber wirausaha, cara memasuki dunia usaha, pengelolaan dunia usaha, kompe-
tensi dan strategi, pembuatan studi kelayakan dan etika bisnis dan prinsip-prinsip 
usaha yang baik. Juga dipresentasikan hasil kunjungan ke perusahaan agar dapat 
membedakan dunia nyata dengan teori, sehingga diharapkan mahasiswa mempu-
nyai kemampuan soft skills.

SOS616105, Sistem Sosial Budaya Indonesia, 3 (3-0)
Pokok bahasan dalam mata kuliah ini meliputi: teori sistem sosial, sistem sosial 
dan lingkungan, struktur sosial indonesia, suku bangsa dan agama dalam konteks 
Indonesia sebagai masyarakat majemuk, masalah yang dihadapi indonesia sebagai 
negara berkembang, struktur masyarakat dan masalah integrasi nasional, struktur 
kepartaian yang merupakan perwujudan struktur sosial masyarakat Indonesia.

SOS616106, Teori Sosiologi Klasik, 3 (3-0)
Dalam mata kuliah ini akan dibahas tentang arah pertumbuhan dan perkemban-
gan teori-teori sosial dalam hubungannya dengan perubahan sosial, pada akhir 
abad pertengahan dan periode renaisance dengan segala pengaruh pemikirannya 
terhadap masalah sosial pada waktu itu. Perubahan-perubahan tersebut juga telah 
melahirkan berbagai pemikiran Yunani Kuno dan Romawi tentang kehidupan mas-
yarakat. Selanjutnya juga dibahas pemikiran pada periode-periode revolusi industri 
dan revolusi sosial yang dikemukakan oleh Comte, Spencer, E Durkheim, Pareto, 
Weber, Karl Marx, dan lain-lain.

SOS616107, Struktur Sosial, 3 (3-0)
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar mengenai komponen-komponen 
struktur sosial dalam kaitannya dengan mobilitas sosial. Teori-teori sosiologi yang 
ada kaitannya dengan stratifikasi, dimensi-dimensi dari stratifikasi, hubungan an-
tarlapisan dan mobilitas yang terjadi. Struktur sosial masyarakat perdesaan dan 
perkotaan yang ada di Indonesia, pembangunan dan pengaruhnya terhadap susu-
nan stratifikasi sosial yang ada

SOS616201, Statistika Sosial, 3 (3-0)
Mata kuliah ini membahas uraian tentang arti dan fungsi statistik, macam-ma-
cam statistik, uraian tentang tingkat pengukuran terhadap variabel-variabel sosial. 
Distribusi biasa, relatif, dan komulatif, penggambaran grafik berdasarkan distribu-
si-distribusi tersebut menurut grafik poligon, histogram, dan ogive, central tenden-
cy yang termasuk di dalamnya adalah mean, modus, guartile, decile, dan percentile. 
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Penyimpangan dari central tendency, distribusi normal dan probabilitas. Mem-
perkenalkan prinsip dasar pengolahan dan penyajian data deskriptif satu variabel 
dan pengembangan tabel silang dua atau lebih variabel.

SOS616202, Metodologi Penelitian Sosial, 3 (2-1)
Matakuliah ini memberikan kepada mahasiswa kemampuan dasar dalam bidang 
penelitian masyarakat sehingga dapat melakukan penelitian mandiri, cara menge-
mukakan masalah penelitian, penyusunan rencana penelitian, penentuan sampel, 
penyusunan alat pengumpul data, teknik penulisan laporan, baik untuk metode pe-
nelitian kuantitatif maupun kualitatif.

SOS616203, Teori Sosiologi Modern, 3 (3-0)
Dalam mata kuliah ini dibahas mengenai teori-teori sosiologi modern dengan 
penekanan pada teori fungsionalisme, teori konflik, teori pertukaran, teori inter-
aksionisme simbolik, fenomenologi, dan ethnometodologi. Cakupan perkuliahan 
mengenai pemikiran Parson, Merton, Dahrendorf, Coser, Homans, Blau, Blumer, 
Tunner, Goffman, dan Garfinkel.

SOS616204, Perubahan Sosial, 3 (3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang teori-teori pe-
rubahan social, yang mencakup sumber, proses, tahap, pola, konskuensi, dan strate-
gi perubahan sosial sehingga diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan tentang 
kondisi-kondisi perubahan social dan konsepsi progress yang terjadi di Indonesia.

SOS616205, Sosiologi Perdesaan, 3 (3-0)
Materi dibahas dalam mata kuliah ini diantaranya pengertian tentang masyarakat 
perdesaan sebagai sistem sosial dalam segala aspeknya serta masalah-masalah yang 
dihadapi dalam pembangunan. Cakupan materi kuliah desa sebagai sistem sosial, 
klasifikasi masyarakat desa, pola pemerintahan, kehidupan perekonomian, hubun-
gan desa kota dan dalam kaitannya dengan pembangunan yang ada.

SOS616206, Sosiologi Perkotaan, 3 (3-0)
Dalam mata kuliah ini akan dipelajari mengenai pengertian gejala kota, mas-
alah-masalahnya dan teori-teori sosiologi yang berhubungan dengannya. Peninjau-
an masalah-masalah dalam kehidupan perkotaan secara sosiologis dan menganalisis 
dengan metode penelitian. Cakupan materi perkuliahan meliputi gambaran ten-
tang kota, budaya kehidupan masyarakat kota, sejarah pertumbuhan dan perkem-
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bangan kota, urbanisasi, sektor informal diperkotaan, serta berbagai permasalahan 
di perkotaan

SOS616207, Sosiologi Hukum, 3 (3-0)
Matakuliah ini membahas tentang pengertian dan manfaat sosiologi hukum, 
perkembangan sosiologi hukum, sosiologi hukum menurut para perintisnya, 
perkembangan hukum, fungsi hukum dalam dalam masyarakat, kesadaran hukum 
masyarakat, kepatuhan hukum masyarakat, efektivitas hukum, realitas hukum da-
lam masyarakat dan reaksi masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

SOS616208, Sosiologi Pendidikan, 3 (3-0)
Tujuan mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami dan men-
ganalisis berbagai masalah pendidikan sekolah dalam perspektif sosiologis, ruang 
lingkup sosiologi pendidikan, perspektif yang digunakan, pendidikan dan peruba-
han sosial, pendidikan dan struktur sosial, pendidikan dan keluarga, pendidikan 
dan politik, hukum, status sosial, dan sebagainya.

SOS616209, Sosiologi Politik, 3 (3-0)
Mata kuliah ini membahas pengertian sosiologi politik, perkembangan sosiologi 
politik, perilaku berpolitik anggota masyarakat, hubungan dengan cabang-cabang 
sosiologi lainnya serta kaitannya dengan pembangunan di Indonesia. Materi kuli-
ah ini juga mencakup berbagai pendekatan dan teori tentang kekuasaan menurut 
pendekatan konflik maupun konsensus, berbagai proses politik, mobilitas politik, 
partisipasi politik dalam perspektif komparatif.

SOS616210, Teori-teori Pembangunan Masyarakat, 3 (3-0)
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan ruang lingkup teori pemban-
gunan, perkembangan teori-teori pembangunan yang dimulai dengan teori mo-
derenisasi, teori struktual, teori ketergantungan, teori paca ketergantungan, teori 
pembangunan berkelanjutan, teori pembangunan manusia serta peran negara dan 
masyarakat dalam pembangunan. Mata kuliah ini sejauh mungkin menghubung-
kan pokok bahasan dengan realitas dan menggunakan contoh kasus dalam mas-
yarakat serta memfasilitasi mahasiswa untuk memiliki pemahaman kritis mengenai 
berbagai konsep, teori dan indikator pembangunan.

SOS616211, Metode Penelitian Kuantitatif, 3 (2-1)
Mata kuliah ini memberikan kepada mahasiswa kemampuan dalam bidang peneli-
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tian masyarakat sehingga dapat melakukan penelitian mandiri dengan menggunakan 
metode kuantitatif, cara mengemukakan masalah penelitian, penyusunan rencana 
penelitian, penentuan sampel, penyusunan alat pengumpul data, teknik analisis data 
hingga penulisan laporan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif.

SOS616212, Metode Penelitian Kualitatif, 3 (2-1)
Mata kuliah ini membahas pengertian, filsafat, metodologi, metode dan teknik dalam 
penelitian kualitatif, jenis-jenis penelitian kualitatif, seperti: grounded research, studi 
kasus, metode sejarah, etnografi, dan lain-lain dengan menggunakan research design 
melalui pengembangan human as-instrument, participatory, narative, dan lain-lain. 
Menelaah pula prosedur, rancangan dan usulan penelitian, pelaksanaan pengumpu-
lan dan pengolahan data dalam penelitian kualitatif. cara dan prosedur dalam analisis 
kualitatif, serta penulisan laporan penelitian. Setelah mengikuti mata kuliah ini, ma-
hasiswa mampu membuat rancangan penelitian, melakukan penelitian, dan menulis 
laporan hasil penelitian kualitatif.

SOS616213, Sosiologi Industri, 3 (3-0)
Materi perkuliahan yang dibahas meliputi konsep-konsep dan teori-teori yang ber-
hubungan dengan fakta industri dan permasalahannya, batasan azas sosiologi indus-
tri. Kemampuan menduga potensi, direksi dan proyeksi suatu industri di atas lan-
dasan pengetahuan tersebut. Lembaga keluarga, tradisi, ekonomi, pemerintahan, dan 
kepemimpinan sebagai sendi dan saluran penyelenggaraan industri. Rintangan dan 
pemacu sosiologi dalam pengenalan industri, signal sosiologi sebagai pencegah ba-
haya industrial, sosiologi industri di masa depan, penggalakan penelitian lapangan.

SOS616214, Sosiologi Ekonomi, 3 (3-0)
Mata kuliah ini menyajikan pembahasan tentang pengertian sosiologi ekonomi, 
hubungan antara fenomena sosiologis dengan fenomena ekonomi, ruang ling-
kup  sosiologi ekonomi, dasar-dasar perilaku ekonomi-sosial, teori-teori sosiologi 
ekonomi, perkembangan kajian sosiologi ekonomi, katerkaitan antara fenome-
na ekonomi dengan lingkungan sosio-kultural. Selanjutnya mahasiswa juga akan 
diarah kan untuk mampu mengkaji tentang sistem-sistem ekonomi, manusia dan 
perilaku ekonomi, masyarakat dan ekonomi, negara dan ekonomi, ekonomi infor-
mal , dan etika bisnis

SOS616215, Manajemen Data Kuantitatif, 3 (2-1)
Pada mata kuliah ini dilakukan penekanan pada kemahiran akan aplikasinya. Ma-
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hasiswa tetap akan dituntut mahir dalam menyusun data (statistik deskriptif) dan 
menginterpretasikan data guna menganalisis suatu masalah sehingga dapat ditarik 
kesimpulan yang berlaku umum menurut kajian statistik inferensial dan tentu saja 
diberikan berbagai uji statistik.

SOS616216, Gender dan Peran-Peran Sosial, 3 (3-0)
Dalam mata kuliah ini dibahas tentang interaksi timbal balik antara gender den-
gan struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat, konsep-konsep utama dalam 
sosiologi gender, teori mengenai gender hierarchy. Telaah kritis perspektif feminis 
terhadap arus utama teori sosiologi, serta kajian-kajian mengenai inter dan intra 
hubungan rumah tangga, perempuan dalam perekonomian dunia.

SOS616217, Sosiologi Organisasi dan Manajemen, 3 (3-0)
Fokus mata kuliah ini adalah untuk melihat aspek internal organisasi yang mencak-
up subsistem, seperti struktur, budaya, teknologi, kepemimpinan, dan lainnya. Se-
lain itu juga mata kuliah ini ingin melihat subsistem-subsistem tersebut saling berin-
teraksi satu sama lain yang kemudian memberikan respon terhadap lingkungan nya.

SOS616218, Sosiologi Keluarga, 3 (3-0)
Mata kuliah ini mempelajari pembentukan dan perkembangan keluarga, ben-
tuk-bentuk keluarga, fungsi dan struktur keluarga, arah perkembangan keluarga 
pada masa mendatang dan masalah-masalah yang dihadapi keluarga dan penyele-
saiannya, masalah penyimpangan hubungan dengan sosialisasi, disorganisasi kel-
uarga dan masalah keluarga berencana, hubungan keluarga dengan sistem sosial 
lainnya, sistem pendidikan, ekonomi pemerintahan, hubungan keluarga dengan 
sistem nilai dan organisasi lainnya serta implikasinya terhadap anggota keluarga. 
Pendekatan secara sosiologis dalam melihat keluarga, fungsi keluarga dalam era 
pembangunan.

SOS616301, Perencanaan Sosial, 3 (3-0)
Mata kuliah ini membahas konsep dasar jejaring sosial, termasuk didalamnya 
bahasan perihal perencanaan sosial vs perencanaan nonsosial pada proses pem-
bangunan, bidang-bidang perencanaan sosial. Unsur-unsur dasar dan kendala 
perencanaan dalam sistem sosial, dan pola-pola perencanaan sosial. Lebih lanjut, 
dibahas juga perihal praktik baik dalam optimalisasi jejaring sosial dalam proses 
pemberdaya an masyarakat.
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SOS616302, Sosiologi Pembangunan, 3 (3-0)
Mata kuliah ini membahas pengertian pembangunan, hubungan sosiologi dengan 
pembangunan, cara menggerakkan masyarakat untuk mendukung pembangunan, 
struktur masyarakat sebagai tenaga pembangunan, dampak pembangunan terha-
dap kebudayaan, keseimbangan pembangunan dan kebudayaan.

SOS616303, Manajemen Data Kualitatif, 3 (1-2)
Mata kuliah ini membahas teknik dan prosedur pengumpulan data kualitatif, pen-
golahan data kualitatif, penyajian data kualitatif, analisa data kualitatif, dan inter-
pretasi data kualitatif. 

SOS616304, Perencanaan Kota dan Daerah, 3 (3-0)
Mata kuliah ini mempelajari cara untuk menduga potensi dan proyeksi suatu pe-
rencanaan kota dan daerah, pengertian tentang masalah perkotaan sehubungan 
dengan pengembangan wilayah ditinjau dari sudut sosiologis dengan menggu-
nakan teori sosiologi yang sesuai, analisis hubungan desa-kota ditinjau dari teori 
ketergantungan, masalah perpindahan penduduk, penyebaran kota dan perkem-
bangan ekonomi, perencanaan dan pengembangan kota di Indonesia.

SOS616305, Manajemen Pembangunan Sosial, 3 (3-0)
Mata kuliah ini berusaha memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang 
managemen pembangunan dan masalah-masalah yang diakibatkan dari kelemah-
an managemen pembangunan, al: ketidakmampuan administrasi, dinamika organ-
isasi, dan perilaku organisasi dalam proses pembangunan yang mencakup proses 
perencanaan, pelaksanaan, monev dan penganggaran pembangunan di berbagai 
bidang dan sektor.

SOS616306, Sosiologi Kesehatan, 3 (3-0)
Mata kuliah ini membahas pengertian kesehatan masyarakat, kesehatan pero-
rangan, keluarga, sekolah maupun masyarakat, puskesmas, riwayat penyakit dan 
pencegahannya, masalah pertolongan pertama pada kecelakaan, masalah wabah.

SOS616307, Psikologi Sosial, 3 (3-0)
Materi mata kuliah ini meliputi pengertian psikologi sosial, beberapa aliran dalam 
psikologi, masalah individu dalam massa, masalah hubungan in-group dan out-
group dengan psikologi, hubungan psikologi dengan pembangunan, masalah sikap, 
kepribadian, serta pendapat umum.
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SOS616308, Sosiologi Kriminalitas, 3 (3-0)
Pokok bahasan mata kuliah ini meliputi: batasan dan kedudukan sosiologi krimi-
nalitas sebagai pengetahuan, potensi dan konsekuensi kriminal dalam berbagai ke-
giatan dan lapisan masyarakat, pelbagai faktor dan diskriminasi serta motivasi bagi 
timbulnya suatu kejahatan, saluran yang dapat digunakan untuk melakukan prak-
tek-praktek kejahatan dan saluran untuk pencegahan, pengendalian, dan penang-
gulangan kejahatan. Peranan konsultasi lembaga hukum, kepolisian, pengadilan, 
dan penjara dalam usaha mengendalikan tindak kejahatan.

SOS616309, Sosiologi Agama, 3 (3-0)
Matakuliah Sosiologi Agama membahas tentang agama dalam perspektif sosiolo-
gis, yang meliputi konsep sosiologi agama, sejarah perkembangan agama, definisi 
agama, fungsi agama, cara menganalisis kehidupan beragama, proses-proses social 
dalam kehidupan beragama, hubungan antara agama dan lembaga-lembaga social 
lainnya dalam masyarakat.

SOS616310, Manajemen Konflik, 3 (3-0)
Mata kuliah ini mencakup pembelajaran mengenai jenis-jenis konflik, pendekatan 
mengelola konflik, teori-teori penyebab konflik, proses dan model analisis konflik, 
isu-isu kritis, strategi mengelola konflik, tindakan dalam mengelola konflik (men-
gelola konflik langsung dan akibat konflik) dan evaluasi kegiatan mengelola konflik.

SOS616311, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, 3 (3-0)
Mata kuliah ini membahas tentang strategi dan teknik yang digunakan agar mas-
yarakat memiliki kapasitas untuk mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi. 
Pokok bahasan mencakup: pengertian pemberdayaan, indikator keberdayaan, anal-
isis faktor penyebab ketidakberdayaan, dan strategi pembedayaan.

SOS616312, Praktik Penelitian Sosial, 3 (1-2)
Mata kuliah ini merupakan praktik penelitian sosial dengan melakukan penelitian 
lapangan. Sebelumnya terlebih dahulu melakukan  pemetaan sosial, konsep dan 
analisis masalah sosial, dan kajian terhadap kondisi dan potensi masyarakat.
SOS616313, Pengembangan Kelembagaan dan Modal Sosial, 3 (3-0)
Mata kuliah ini menyajikan pembahasan tentang pengertian lembaga, organisasi, 
kelembagaan, keorganisasian, hubungan kelembagaan dan organisasi, perbedaan 
dan ragam pembedaan kelembagaan dan organisasi, kajian dan objek kajian 
kelembagaan, kinerja kelembagaan, penguatan kapasitas kelembagaan, hubungan 
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penguat an kapasitas kelembagaan dan modal sosial, pengertian modal sosial, 
dimensi modal sosial, tipologi modal sosial, parameter dan indikator modal sosial, 
modal sosial dan kebijakan publik, dan pengembangan modal sosial melalui 
kebijakan publik.

SOS616314, Pengembangan SDM dan Pengorganisasian Masyarakat, 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman secara komprehensif, baik teori maupun 
empiris tentang prinsip dasar pembangunan yang bertumpu pada manusia dan 
komunitas. Pemahaman diawali dengan kerangka pemikiran pembangunan dengan 
mengedepankan komunitas lokal, partisipasi sosial, program-program peningkatan 
kualitas hidup, metode sosial yang dikembangkan dalam pengembangan manusia 
dan komunitas.

SOS616315, Sosiologi Lingkungan, 3 (2-1)
Mata kuliah ini membahas kehidupan manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari 
alam fisik, di lain pihak juga mempengaruhi alam. Mahasiswa juga diharapkan 
dapat memahami prinsip-prinsip umum ekologi dan berbagai jenis kingkungan 
hidup manusia, masalah ekologi khususnya yang bersangkutan dengan kehidupan 
manusia yang tinggal di lingkungan perdesaan, pantai atau masyarakat nelayan, di 
lingkungan industri dan lingkungan perkotaan, serta masalah dinamika perubahan 
ekologi dalam konteks pembangunan di Indonesia.

SOS616316, Negara, Masyarakat Sipil & Demokrasi, 3 (3-0)
Mata kuliah ini membahas tentang sinergisitas antarperan baik negara, masyarakat 
sipil, dan demokrasi. Dalam hal ini, mata kuliah ini akan menyajikan ketiga peran 
tersebut dilihat dari perspektif kesejahteraan sosial. Dalam perkembangannya, 
diperlukan sinergisitas diantara ketiganya dalam mewujudkan civil society.

UNI617401, Kuliah Kerja Nyata, 3 (0-3)
Mahasiswa dituntut untuk bisa mempraktekkan teori yang diperoleh di bangku 
kuliah untuk dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan 
tema yang telah ditentukan.

SOS616401, Demografi dan Dinamika Kependudukan, 3 (3-0)
Mata kuliah ini membahas tentang keadaan penduduk, macam-macam migrasi, 
ukuran-ukuran penduduk, teori-teori kependudukan, masalah-masalah penduduk, 
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kekurangan penduduk antarnegara, pemecahan masalah penduduk dan pendekatan 
sosiologis, antara lain hubungan penduduk dengan keluarga, agama, ekonomi, 
pendidikan, dan pelapisan sosial.

SOS616402, Manajemen dan Evaluasi Prog. Pemberdayaan Masyarakat, 3 (3-0)
Sebagai runtutan dari mata kuliah lainnya, Manajemen dan Evaluasi Program 
Pemberdayaan Masyarakat membahas perihal teknik manajemen dan evaluasi 
dari sebuah program pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut, mata kuliah ini juga 
membedah beragam program pemberdayaan masyarakat hingga mengidentifikasi 
keberhasilan dan kegagalan yang pernah diterapkan diberbagai negara, baik negara 
berkembang dan maju.

SOS616403, Metode Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat, 3 (2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang metode-metode partisipatif dalam pemberdayaan 
masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sangat memerlukan metode partisipatif 
sehingga pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan dan bermanfaat.

SOS616404, Kapita Selekta Sosiologi, 3 (3-0)
Mata kuliah ini bertujuan memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk 
mengenali, memahami dan mampu membahas berbagai isu terkini tentang 
masalah perubahan sosial di tingkat lokal dan nasional serta global. Dalam hal ini, 
para mahasiswa juga dituntut untuk dapat menggunakan perspektif dan landasan 
teori dan metodologi dari disiplin sosiologi.

SOS616405, Pembangunan Perdamaian, 3 (3-0)
Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana membangun perdamaian dalam 
kehidupan masyarakat, dengan membahas konsep-konsep harmoni, konflik dan 
perdamaian. Pembangunan perdamaian dalam masyarakat multikultural, baik 
dalam level lokal, nasional dan internasional.

FSP616301, PKL /Praktek Kerja Lapangan, 3 (0-3)
Matakuliah ini berfokus pada peningkatan kemampuan mahasiswa baik aspek 
kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam mengaplikasikan segala hal (konsepsi) 
yang telah diperoleh pada tiap perkuliahan. Lebih lanjut, matakuliah ini 
memperkenalkan mahasiswa tentang dunia kerja, khususnya pada instansi atau 
lembaga (pemerintah atau nonpemerintah).
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SOS616406, Seminar Usul Penelitian, 1 (0-1)
Mahasiswa mempresentasikan Usul Penelitian yang sudah disetujui oleh dosen 
pembimbing dan dibahas oleh dosen dan mahasiswa serta dihadiri oleh para ma-
hasiswa.

SOS616407, Seminar Hasil Penelitian, 1 (0-1)
Mahasiswa mempresentasikan Draf Hasil Penelitian yang sudah disetujui oleh 
dosen pembimbing dan dibahas oleh dosen dan mahasiswa serta dihadiri oleh para 
mahasiswa.

SOS616408, Skripsi, 4 (0-4)
Mahasiswa membuat dan mempresentasikan skripsi (laporan penelitian) sebagai 
salah satu syarat penyelesaian S1 Jurusan Sosiologi secara tertutup. Skripsi yang 
dimaksud sudah disetujui oleh para dosen pembimbing dan dinyatakan layak uji 
oleh Ketua Jurusan dan dilakukan pengujian dihadapan dosen pembimbing dan 
penguji.


