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SSO 81203    (3 SKS) 

TEORI SOSIOLOGI 1 :PERSPEKTIF SOSIOLOGI TENTANG PEMBANGUNAN 

Mata kuliah pada dasarnya berakar pada mata kuliah Teori Sosiologi Klasik dan Modern pada Program Sosiologi 
Reguler.Mata Kuliah ini ditujukan untuk melatih mahasiswa memandang dunia dan masalahnya secara sosiologis yaitu 
dengan menggunakan berbagai perspektif sosiologis (fungsionalis, konflik, interaksi simbolik), berbagai teori 
perubahan sosial dan pembangunan (modernisasi, dependensi, sistem dunia, pembangunan berpusat manusia, dsb), 
melalui berbagai institusi (kesehatan, pendidikan, pekerjaan, politik, agama) dan berbagai konsep dasar seperti 
stratifikasi, kesejahteraan, dan sebagainya. 

Mahasiswa dilatih untuk berpikir sosiologis dengan menggunakan imajinasi sosiologis (yaitu mengaitkan segala 
persoalan individual dengan struktur sosial yang lebih luas/sistemik).Dengan demikian para mahasiswa tidak sekedar 
berpikir secara commonsense, tetapi “beyond commonsense”.Dengan ketrampilan berpikir ini, mahasiswa diharapkan 
mampu melakukan analisis terhadap masalah-masalah pembangunan secara lebih kritis dan dapat menyusun suatu 
rencana Pembangunan yang lebih mendasar dan hakiki. 

SSO 81202    (3 SKS) 

KEBIJAKAN SOSIAL 

Mata kuliah ini bertujuan : 

 Memperkenalkan konsep dasar Pembangunan Sosial dan Kebijakan Sosial  

 Memperkenalkan nilai-nilai dan perspektif Kebijakan sosial. 

 Mendiskusikan konsep dan perspektif Kebijakan Sosial dalam konteks masyarakat Indonesia. 

 Melatih mahasiswa membahas kasus nyata Kebijakan sosial. 

SSO 81201    (3 SKS) 

TEORI SOSIOLOGI 2: SOSIOLOGI INDONESIA 

Mata kuliah Sosiologi Indonesia membahas beberapa konsepsi sosiologis “besar” tentang Indonesia. Melalui telah 
atas referensi yang relevan, peserta diharapkan memperoleh pemahaman tentang masyarakat Indonesia dan proses 
“menjadi Indonesia”, beserta persaingan konseptual yang terjadi. Dalam jangka pendek, mahasiswa diharapkan dapat 
mempertajam rencana penyusunan tesis magister.Mata Kuliah ini juga ditawarkan pada Program Pascasarjana 
Sosiologi Reguler. 

SSO 81204      (3 SKS) 

EKSKLUSI SOSIAL DAN PERUBAHAN SOSIAL  

Mata Kuliah ini ditujukan untuk membahas secara kritis berbagai kasus eksklusi sosial dan ketidakadilan sosial dalam 
pelaksanaan pembangunan. Mata Kuliah ini akan banyak melibatkan pihak luar (pejabat, pakar, tokoh LSM, 
masyarakat biasa, korban pembangunan, dsb). Dari perkuliahan ini diharapkan para mahasiswa mulai dapat 
merumuskan masalah dan topik tesisnya.Mata Kuliah ini merupakan Mata Kuliah Pilihan di Program Pascasarjana 
Sosiologi Reguler. 

SSO 82209    (3 SKS) 

METODE PENELITIAN SOSIAL KUANTITATIF  

Mata kuliah Metode Penelitian Sosial Kuantitatif memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada mahasiswa agar 
dapat melakukan penelitian sosial dengan pendekatan kuantitatif-termasuk kemampuan menggunakan statistik-baik 



dalam menyusun riset disain, melakukan penelitian, maupun membuat laporan hasil penelitian, sebagaimana 
disyaratkan dalam kaidah sebuah penelitian ilmiah.Mata Kuliah ini juga ditawarkan sebagai Mata Kuliah Wajib di 
Program Pascasarjana Sosiologi Reguler dan termasuk sebagai kurikulum inti dalam Peminatan MMPS. 

SSO 82206    (3 SKS) 

METODE PENELITIAN SOSIAL KUALITATIF 

Mata kuliah Metode Penelitian Sosial Kualitatif memberikan pemahaman logika dan prinsip/kaidah penelitian 
kualitatif mulai dari penyusunan rancangan penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, serta isu 
etika dalam penelitian kualitatif. 

SSO 82205    (3 SKS) 

MANAJEMEN STRATEGIS PEMBANGUNAN SOSIAL 

Mata Kuliah Manajemen Strategis Pembangunan Sosial dirancang sesuai dengan tantangan dan perubahan masa kini, 
kemajuan teknologi, kepemimpinan dan perkembangan manajemen modern. Mata ajaran termasuk manajemen 
orang, kelompok, dan tim dalam organisasi sosial serta perilaku organisasi. Dalam mata ajaran manajemen strategis 
termasuk kepemimpinan, disain perubahan, dan efektivitas, dan hubungan organisasi dengan lingkungan. Manajemen 
strategis lebih bersifat makro terfokus pada organisasi secara keseluruhan yang mencakup analisis strategi, formulasi 
strategi, implementasi strategi, monitoring dan evaluasi strategi dalam rangka menyesuaikan tantangan terhadap 
perubahan lingkungan eksternal dan internal untuk mencapai tujuan organisasi.  

Walaupun mata ajaran ini mengambil perspektif organisasi akan tetapi juga menekankan perspektif manusia. Mata 
ajaran bermaksud memperkuat kemampuan analisis dan mengambil keputusan tentang isu strategis, manajemen 
perubahan baik dalam maupun di luar organisasi, dan meningkatkan filosofi manajemen dan ketrampilan manajerial. 

SSO 82210  (3 SKS) 

MANAJEMEN PENGEMBANGAN KOMUNITAS 

Manajemen pembangunan komunitas berkelanjutan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu 
mengaplikasikan sosiologi dalam memahami dan mengelola pembangunan sosial baik di tingkat perencanaan maupun 
implementasi program pembangunan berkelanjutan.Bagi peserta yang mengikuti kuliah ini diharapkan mampu 
memahami kerangka berpikir pengembangan komunitas lokal dan menguasai ketrampilan sosial untuk terjun 
langsung bekerja bersama warga komunitas.Mata Kuliah ini berakar dan merupakan kelanjutan dari Mata Kuliah 
Pengembangan Komunitas yang merupakan Mata Kuliah Pilihan untuk Program Pascasarjana Sosiologi Reguler. 

SSO 81214 (3 SKS) 

PEMODELAN SOSIAL 

Perkuliahan Pemodelan Sosial pada dasarnya adalah kuliah Sosiologi Terapan yang merupakan aplikasi gabungan 
antara “teori-teori dan konsep-konsep Sosiologi” dengan “metode penelitian dan teknik kuantitatif/statistika” yang 
bermanfaat dalam membantu merumuskan pemahaman mengenai masalah sosial dan sekaligus merancang suatu 
pemecahan masalah (problem solving) secara praktis. Sehubungan dengan sifatnya yang bersifat praktis, maka dalam 
perkuliahan ini berbagai pemahaman-pemahaman sosiologis yang bersifat abstrak harus dapat diterjemahkan ke 
dalam suatu rumusan konseptual sederhana atau operasionalisasi konsep, baik dalam bentuk sebuah rancangan 
diagram alir (flowcharting), rumusan fungsi matematik/statistik maupun matriks yang komprehensif tanpa melakukan 
mistifikasi, sehingga dapat lebih dipahami secara jelas hubungan kausalitas antar komponen/variabel di dalam model 
tersebut. 

Mata kuliah ini mensyaratkan penguasaan teori/konsep sosiologi, metode penelitian khususnya yang terkait dengan 
pengukuran kebutuhan, statistik (hubungan multivariat) dan teknik kuantitatif. Teknik kualitatif bukan merupakan alat 
(tools) analisis yang akan diberikan. Sebab pemodelan dengan menggunakan teknik kualitatif memerlukan usaha yang 
sangat serius, memakan waktu yang lama dan memerlukan penguasaan teori/konsep dari literatur yang sangat banyak 
dan kompleks. Hasil akhir kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu merancang berbagai alternatif Model Sosial suatu 



program sosial tertentu sebagai bentuk terapan disiplin ilmunya, baik yang bersifat revisi dari topik model sosial yang 
dibahas dalam perkuliahan maupun rancangan inovatif yang baru sama sekali. 

SSO 81215  (3 SKS) 

PERENCANAAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN SOSIAL 

Mata kuliah ini memberikan ketrampilan metodologis dan teknis mengenai dasar-dasar penyusunan perencanaan 
strategis dan perencanaan operasional (proyek) dari pembangunan sosial melalui pendekatan partisipatif bersama 
pihak-pihak yang berkepentingan. 

Mata kuliah diberikan melalui kombinasi waktu 20% teori dan 80% latihan pengalaman praktis.Hasil nyata dari mata 
kuliah peserta memperoleh pengalaman praktis dan kemampuan menyusun rencana strategis (Renstra) dan rencana 
operasional (Renop) yang langsung bermanfaat untuk kepentingan akademik dan pembangunan sosial. 

SSO 81211    (3 SKS) 

MANAJEMEN KONFLIK DAN PEMBANGUNAN PERDAMAIAN 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada mahasiswa tentang anatomi konflik, teori-teori konflik dan 
level of analysis dari conflict. Dalam paruh kedua perkuliahan mahasiswa akan diperkenalkan kepada teori conflict 
management, conflict resolution, serta post-conflict (conflict transformation, peace-building) dan contoh-contohnya. 
Mahasiswa diharapkan dapat membuat perencanaan resolusi konflik pada suatu komunitas, dengan mengambil 
aspek-aspek teori yang telah dipelajari dan disesuaikan dengan tipe konflik dan karakter komunitas tersebut. 
Perkuliahan dirancang dengan metode student centered, dengan mendorong partisipasi aktif mahasiswa melalui 
reading course dan pembuatan project. Mata Kuliah ini berakar pada Mata Kuliah Konflik Sosial yang merupakan Mata 
Kuliah Pilihan untuk Program Pascasarjana Sosiologi Reguler. 

 

SSO 80212    (3 SKS) 

READING COURSE  

Mata kuliah Reading Course merupakan bagian dari kegiatan (persiapan) penulisan tesis jenjang magister (Strata 
2).Peserta melakukan kajian pustaka atau studi literatur yang bobotnya setara dengan 3 satuan kredit 
semester.Melalui kajian pustaka/studi literatur yang dilakukan selama Reading Course peserta diharapkan mampu 
merumuskan topik penelitian tesisnya secara lebih terperinci dan terarah sesuai dengan peminatan yang dipilih. 

SSO 80213  (6 SKS) 

PENYUSUNAN STUDI KASUS /PROJECT PAPER 

Merupakan tugas akhir yang harus disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si). 
Tugas ini dapat berupa sebuah project paper yang berimplikasi kebijakan (policy) dan solusi (problem solving), 
termasuk menyusun disain perencanaan, sesuai peminatan yang diambil pada saat reading course 

 


