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Seiring dengan kebijakan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) 
Fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada yang tertuang dalam 
Peraturan Rektor Nomor 809/P/SK/HT/2015, maka Jurusan Pembangunan 
Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) berubah namanya menjadi Departemen 
PSdK. Departemen ini mengelola Tiga Unit yang terdiri dari Program Studi 
S1 PSdK, Pogram Studi S2 PSdK dan Pusat Kajian yang diberi nama Social 
Development Studies Centre (SODEC). 

Program Studi S1 PSdK memiliki 3 fokus kajian tentang kebijakan sosial 
(social policy), tanggung jawab sosial korporasi/perusahaan (corporate 
social responsibility/CSR) dan pemberdayaan masyarakat (community 
empowerment). Ketiga fokus kajian ini didasarkan analisis aktor perwujudan 
kesejahteraan masyarakat, yang terdiri dari negara, swasta dan masyarakat 
sipil. 

Fokus kajian kebijakan sosial membahas peran pemerintah dalam 
pencapaian kesejahteraan warga negara, melalui instrumen peraturan, 
kelembagaan dan sumber daya manusianya. Fokus kajian tanggung jawab 
sosial korporasi/perusahaan membahas tentang peran swasta (perseroan 
terbatas, badan usaha, dan lain-lain) dalam perwujudan kesejahteraan 
masyarakat melalui pengalokasian sumberdaya yang mereka miliki sebagai 
implementasi tanggung jawab sosialnya. Fokus kajian pemberdayaan 
masyakat membahas peran masyarakat sipil dalam pencapaian 
kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung melaui program-program 

SAMBUTAN 
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ke warga, maupun melalui advokasi kebijakan kepada pemerintah dan 
mempengaruhi kinerja swasta dalam CSR.

Buku Panduan Akademik ini disusun sebagai pedoman bagi mahasiswa 
Prodi S1 PSdK dalam menjalani aktivitas proses belajar mengajar di prodi 
ini. Di dalamnya berisi tentang profil program studi, profil dosen, struktur 
kurikulum, metode pembelajaran, pedoman penyusunan skripsi, publikasi 
dan juga cara bekomunikasi antara mahasiswa dengan dosen yang 
berkaitan dengan proses pembelajaran di kampus.

Buku panduan ini melengkapi Pedoman Akademik Pendidikan Sarjana 
(S1) yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, serta tidak 
terpisahkan dari dokumen-dokumen akademik lainnya di lingkungan Fisipol 
UGM. Melalui buku ini diharapkan mahasiswa semakin memahami proses 
pembelajaran di Prodi S1 PSdK dan bisa menjalaninya dengan baik dan 
lancar, serta bisa menyelesaikan studi tepat waktu dengan hasil yang baik 
pula.

 Ketua Departemen PSdK,

Dr. Krisdyatmiko,S.Sos, M.Si
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Selamat datang para mahasiswa baru Program studi Pembangunan 
Sosial dan Kesejahteraan (PSdK), Fisipol UGM, sebagai calon-calon 
Pemimpin Bangsa. Sangatlah tepat, apabila saudara memilih Program 
Studi PSdK, karena di dalam Program Studi PSdK ini diajarkan tentang teori-
teori dan konsep-konsep untuk mengatasi permasalahan bangsa seperti 
kemiskinan, ketimpangan, keterbelakangan, ketermarginalan, kebodohan, 
iliterasi, masalah sosial dan permasalahan-permasalahan sosial lainnya 
dalam pembangunan. Selanjutnya mahasiswa akan dilibatkan dalam 
berbagai aktivitas lapangan seperti kunjungan kelem bagaan, penelitian-
penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Sebagai calon Pemimpin 
Bangsa maka komitmen untuk turut serta dalam menyelesaikan persoalan 
bangsa, menjadi amanah bagi lulusan PSdK. Dalam upaya untuk mengatasi 
berbagai persoalan sosial yang ada, maka desain kurikulum Program 
Studi PSdK dirancang untuk menjawab berbagai permasalahan sosial 
dalam rangka mencapai kesejahteraan. Untuk mewujudkan kesejahteraan 
itu, maka Progrm Studi PSdK mengembangkan 3 (tiga) pendekatan aktor 
yaitu negara melalui pendekatan kebijakan sosial, masyarakat sipil melalui 
pen dekatan pemberdayaan masyarakat dan swasta (corporate) melalui 
pendekatan Corporate Social Responsibility yang saling bersinergi untuk 
men ciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Mahasiswa akan dilibatkan dalam proses pembelajaran baik di dalam 
kelas maupun di luar kelas untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas 

KATA
PENGANTAR
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lulusan, baik kapasitas intelektual yang mendalam maupun kemampuan 
praksis yang menjadi bekal pengembangan diri setelah lulus.

Pada tahun 2020, Program Studi S1 PSdK kembali menerbitkan buku 
Panduan Akedemik tahun 2020 dengan beberapa revisi dari panduan 
akademik sebelumnya. Dengan memahami panduan akademik ini, 
mahasiswa diharapkan siap mengikuti proses pembelajaran yang optimal 
sesuai dengan rentang waktu yang telah ditentukan. Dengan terbitnya buku 
panduan ini, semoga semakin memudahkan mahasiswa dalam mengikuti 
perkuliahan yang diselenggarakan Program Studi S1 PSdK.

Ketua Program Studi S1 PSdK,

Dr. S. Djuni Prihatin, M.Si
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PROFIL PROGRAM STUDI S1
PEMBANGUNAN SOSIAL 
DAN KESEJAHTERAAN (PSdK)

A. Visi dan Misi 

Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan merupakan 
perubahan nama dari Departemen Ilmu Sosiatri yang berdiri sejak 
Juli tahun 1957 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 
1957. Merujuk pada SK Rektor UGM Nomor 100/P/SK/HT/2010, secara 
resmi nama Departemen Ilmu Sosiatri berubah menjadi Departemen 
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Seiring perkembangannya, studi 
Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan mempelajari tentang 
pembangunan sosial melalui strategi pemecahan masalah sosial untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan perkuliahan yang profesional diwujudkan melalui 
visi, misi, dan tujuan Prodi S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan yang 
terukur.

Visi:
  Visi Prodi S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) 

Universitas Gadjah Mada adalah mewujudkan lembaga pendidikan 
bereputasi internasional yang mampu mengem bangkan ilmu 
pengetahuan di bidang pembangunan sosial (social development) 
menuju Indonesia sebagai negara maju

BAB 1
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Misi:

a. Mengembangkan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang 
memiliki wawasan keilmuan yang luas, kapasitas intelektual dalam 
melakukan analisis dan penelitian, dan mampu menyesuaikan 
diri dengan perubahan sosial, lulusan yang memiliki managerial 
skill dalam praksis pen dampingan masyarakat, yang berpihak 
kepada demokrasi dan kemanusiaan 

b. Mengembangkan penelitian pembangunan masyarakat, 
yang berkaitan dengan kebijakan dan pemberdayaan untuk 
memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan 

c. Menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan masya-
rakat dan menyelesaikan masalah sosial serta pelayanan 
kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk dedikasi ter hadap 
nusa bangsa dan negara.

d. Hadirnya tata kelembagaan Prodi S1 PSdK yang mampu 
mengelola pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan 
baik dan berkualitas

Tujuan:

  Tujuan Prodi S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan adalah 
menghasilkan lulusan yang memiliki:
a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang mampu 

melahirkan pengetahuan (knowledge) relevan bagi upaya 
pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang 
berkesinambungan. 

b. Menghasilkan lulusan yang berintegritas, memiliki pemahaman 
teoretik dan metodologis yang baik dalam kebijakan sosial dan 
praksis pengembangan masyarakat, serta mampu bersaing di 
setiap sektor pada era globalisasi.

c. Menghasilkan produk penelitian sosial yang berkualitas dan 
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dapat menjadi rujukan bagi upaya pembangunan sosial dalam 
bingkai pluralisme kesejahteraan. 

d. Terlibatnya Prodi S1 PSdK dalam upaya mencipatakan 
kesejahteraan masyarakat dan penyelesaikan persoalan sosial 
berdasarkan potensi lokal yang dimiliki masyarakat.

e. Meningkatkannya keterlibatan staf pengajar dan mahasiwa 
dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

f. Mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
g. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi melalui sistem evaluasi yang berkala. 
h. Meningkatnya kapasitas Instisusi dan sumber daya manusia 

dalam penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan aka demis. 
i. Pengelolaan administrasi dan informasi yang berbasis teknologi. 
j. Hadirnya sistem manajemen yang transparan, akuntabel, dan 

efektif.

B. Profil Lulusan

Prodi S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan menghasilkan 
lulusan yang berkompeten dan dibutuhkan oleh lembaga pemerintahan, 
masyarakat, dan perusahaan swasta. Berikut profil lulusan Departemen 
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan:

Fokus Kajian
Kebijakan Sosial
(Social Policy)

Fokus Kajian
Pemberdayaan Masyarakat
(Community Empowerment)

FOkus Kajian
Tanggungjawab Sosial 

Perusahaan
(Corporate Social 

Responsibility)
1. Community 

Development 
Officer

2. Analisis 
Kebijakan

1. Community Facilitator 
(LSM, Swasta, dan 
Pemerintah)

2. Aktivis Sosial
3. Peneliti Sosial
4. Pengerak Usaha Sosial

1. Community 
Development Officer

2. Konsultan CSR 
(Pekerja Riset)
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A. Ruang Lingkup Studi Program Studi S1 Departemen Pembangunan 
Sosial dan Kesejahteraan

Program Studi Pembangunan Sosial merupakan studi yang mem-
pelajari pembangunan sosial melalui strategi pemecahan masalah 
sosialsehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Prodi Pembangunan 
Sosial menggagas strategi pemecahan masalah yang efektif karena tidak 
hanya berfokus pada pemecahan masalah, namun juga pada strategi pasca 
penanganan masalah. Oleh karena itu, digunakan pendekatan Pembangunan 
Masyarakat (Community Development/CD) dan Pengorganisasian 
Masyarakat (Community Organizer/CO) untuk memecahkan berbagai 
macam persoalan sosial.

Dalam rangka menjawab berbagai masalah sosial, Departemen 
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan memiliki tiga fokus kajian yang 
dibangun berdasarkan hasil refleksi terhadap perubahan sosial di Indonesia. 
Tiga fokus kajian unggulan Prodi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan 
yaitu:

1. Kebijakan Sosial (Social Policy)
  Kajian kebijakan sosial fokus pada upaya negara dalam 

memecahkan masalah-masalah sosial. Meliputi aspek preventif 
dan pengembangannya melalui pelayanan kesejahteraan sosial.

KURIKULUMBAB 2
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2. Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment)
  Fokus kajian pemberdayaan masyarakat adalah elaborasi 

konsep dan pendekatan yang bertujuan untuk mengem bangkan 
kapasitas masyarakat. Masyarakat diharapkan secara mandiri 
dan berkelanjutan dapat mengelola lembaga, sumber daya dan 
potensi lokal.

3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social 
Responsibility)

  Kajian mengenai tanggungjawab sosial perusahaan 
merupa kan respon terhadap berkembangnya komitmen swasta 
untuk terlibat aktif dalam menciptakan kesejahteraan masya-
rakat. Kajian ini berfokus pada tata kelola CSR yang mampu 
menjembatani kepentingan perusahaan dan masyarakat 
serta analisis berbasis ilmu dalam menjelaskan CSR untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tiga fokus kajian ini, mengarahkan minat mahasiswa di dalam 
penulisan skripsi. Dengan memilih salah satu fokus kajian, mahasiswa 
dapat menentukan fokus dan memperdalam kajian teoritik sesuai topik 
skripsi yang dipilih. 

B. Struktur Kurikulum

Mahasiswa Program Studi S1 Pembangunan Sosial dan Kesejah teraan 
wajib menempuh mata kuliah sebanyak 144 SKS. Berikut ini tabel distribusi 
mata kuliah dan tabel rincian nama mata kuliah dan beban SKS.
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Tabel 1.
Distribusi Mata Kuliah

Kategori Jumlah MK Jumlah SKS
MK Wajib Universitas 5 15
MK Wajib Fakultas 7 18
MK Pilihan Umum 2 6
MK Wajib Departemen 23 69
MK PilihanDepartemen 9 27
MK Pilihan KajianDepartemen 3 9

Jumlah Total 49 144

Tabel 2.
Struktur Kurikulum

Program Studi S1 Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
Kelompok Mata 
Kuliah Mata Kuliah SKS Kode Semester 

Penyelenggaraan
I. Mata Kuliah 

Wajib 
Universitas 

1. Agama 2 UNU100 1

2. Pancasila 2 UNU110 1
3. Kewarganegaraan 2 UNU240 2
4. KKN PPM (regular/

tematik)
3 UNU200 Antar semester 

6 dan 7
5. Skripsi 6 UNU600 7

II. Mata Kuliah 
Wajib Fakultas 

1. Penulisan Akademik 2 SPU1102 Bridging Course
2. Kegadjahmadaan 1 SPU1103 PPSMB
3. Ilmu Sosial Dasar 3 SPU110 1
4. Pengantar Ilmu Politik 3 SPU101 1
5. Sejarah Sosial Politik 

Indonesia
3 SPU104 1

6. Metode Penelitian 
Sosial

3 SPE3403 2

7. Sistem Sosial Politik 
Indonesia

3 SPU1120 2

III. Mata Kuliah 
Pilihan Umum

2 Mata Kuliah Lintas 
Departemen/Fakultas

6 Memperhatikan 
pola pengambilan 
mata kuliah serta 
kesesuaian dengan 
kompetensi dan 
kajian
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IV. Mata Kuliah 
Wajib 
Departemen

1. Pengantar 
Pembangunan Sosial 
dan Kesejahteraan

3 SPE1101 1

2. Kebijakan Sosial 3 SPE1102 1
3. Pekerjaan Sosial 3 SPE1103 1
4. Institusi Sosial 3 SPE1204 2
5. Masalah-Masalah 

Sosial
3 SPE1205 2

6. Kemiskinan dan 
Pembangunan

3 SPE1206 2

7. Perubahan Sosial 
dan Pembangunan

3 SPE2307 3

8. Teori-Teori Sosial 3 SPE2308 3
9. Migrasi dan 

Pembangunan 
Kawasan

3 SPE2309 3

10. Teori Pembangunan 
Sosial

3 SPE2310 3

11. Praktikum I 3 SPE2411 4
12. Jaminan Sosial 3 SPE2412 4
13. Kebijakan 

Pembangunan
3 SPE2413 4

14. Metode Penelitian 
Lanjutan/Metode 
Penelitian Kualitatif

3 SPE2414 4

15. Penduduk dan 
Ketenagakerjaan

3 SPE2415 4

16. Perbandingan 
Pembangunan 
Masyarakat

3 SPE3516 5

17. Filantropi Sosial 3 SPE3518 5
18. Kesehatan 

Masyarakat
3 SPE3519 5

19. Evaluasi 
Pemantauan 
Pembangunan 

3 SPE3517 5

20. Pemberdayaan 
Masyarakat

3 SPE3620 6

21. Metodologi Ilmu 
Sosial

3 SPE3621 6

22. Praktikum II 3 SPE3622 6
23. Kapita Selekta PSDK 3 SPE3623 6
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V. Mata Kuliah 
Pilihan 
Departemen

1. Teori Perencanaan 3 SPE3535 Ganjil

2. Kepemimpinan 
Sosial

3 SPE2324 Ganjil

3. Manajemen 
Pengetahuan Lokal

3 SPE1237 Genap

4. Pendidikan 
Kemasyarakatan

3 SPE3643 Genap

5. Statistik Sosial 3 SPE3641 Genap
6. Ekonomi Kerakyatan 3 SPE2325 Ganjil
7. Pluralisme 

Kesejahteraan
3 SPE2326 Ganjil

8. Gender, Keluarga, 
dan Pembangunan

3 SPE1238 Genap

9. Hubungan Industrial 3 SPE3530 Ganjil
10. Reforma Agraria dan 

Lembaga Keirigasian
3 SPE3531 Ganjil

11. Sistem Informasi 
Sosial

3 SPE3536 Ganjil

12. Konflik di Kawasan 
Industri 

3 SPE1245 Genap

13. Manajemen Bencana 
Berbasis Komunitas 

3 SPE1249 Genap

 14. Inklusi Digital dan 
Pembangunan Sosial 

3 SPE1246 Genap

15. Kebijakan Anak dan 
Keluarga 

3 SPE1250 Genap

16. Kewargaan dan 
Pembangunan Sosial 

3 SPE1244 Genap

17. Rezim Kesejahteraan 
di Asia Tenggara

3 SPE1248 Genap
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VI. Mata Kuliah 
Pilihan Kajian 
Departemen

Kajian Kebijakan Sosial 
(Social Policy)
1. Aspek Politik dalam 

Kebijakan Sosial
3 SPE2327 Ganjil

2. Kebijakan Sosial dan 
Globalisasi

3 SPE3532 Ganjil

3. Analisis dan 
Perumusan Kebijakan 
Sosial

3 SPE2439 Genap

Kajian Perberdayaan Masyarakat
(Community Development)
1. Pengorganisasian 

Masyarakat dan 
Advokasi Kebijakan

3 SPE2328 Ganjil

2. Metode dan Teknik 
Fasilitasi

3 SPE3533 Ganjil

3. Gerakan Sosial dan 
Pembangunan 

3 SPE3642 Genap

Kajian Tanggungjawab Sosial Perusahaan
(Corporate Social Responsibility)
1. Sejarah 

Perkembangan dan 
Konsep CSR

3 SPE2329 Ganjil

2. Etika dan Kebijakan 
Korporasi

3 SPE2440 Genap

3. Analisis Tata Kelola 
CSR

3 SPE3534 Ganjil
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Tabel 3. Hasil Capaian Pembelajaran dan Rincian Kompetensi

1. SIKAP:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religius;

b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan 
tugas berdasarkan agama, moral dan etika;

c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 
masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 
peradaban berdasarkan pancasila;

d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta 
tanah air memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab 
pada negara dan bangsa;

e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, 
dan kepercayaan, serta penapat atau temuan orisinal orang 
lain;

f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 
terhadap masyarakat dan lingkungan;

g. taat hukum dan disiplin dalam kehiduapan bermasyarakat 
dan bernegara;

h. menginternalisasi dan menunjukkan perilaku yang sesuai 
nilai, norma, etika akademik, dan kode etik;

i. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di 
bidang keahliannya secara mandiri;

j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan.

2. PENGUASAAN PENGETAHUAN:

a. Mampu memahami konsep integritas akademik secara 
umum dan konsep plagiarisme, secara khusus, dalam hal 
jenis plagiarisme, konsekuensi pelanggaran dan upaya 
pencegahannya;
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b. mampu memahami konsep dasar dan teori-teori sosial, 
terutama di bidang pembangunan sosial dan kesejahteraan;

c. mampu memahami konsep dasar, teori dan perspektif 
kebijakan sosial;

d. mampu memahami konsep dasar, teori dan perspektif 
pemberdayaan masyarakat;

e. mampu memahami konsep dasar, teori dan perspektif 
tanggung jawab sosial perusahaan;

f. mampu menganalisis kebijakan sosial sebagai upaya 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

g. mampu menganalisis pemberdayaan masyarakat sebagai 
pendekatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; 
dan

h. mampu menganalisis aktivitas tanggung jawab sosial 
perusahaan sebagai strategi untuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat.

3. KETERAMPILAN KHUSUS:

a. mampu melakukan penelitian sosial (atau mampu 
menerapkan metode penelitian sosial);

b. mampu mengidentifikasi masalah sosial dan membuat 
pemetaan sosial berdasarkan sumber daya dan potensi 
wilayah/local;

c. mampu mengolah data sosial dan politik, khususnya dalam 
tema kebijakan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan 
tanggung jawab sosial perusahaan;

d. mampu melakukan penelitian di bidang kebijakan sosial, 
pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab sosial 
perusahaan;

e. mampu merumuskan kebijakan sosial;



13PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN (PSDK) FISIPOL UGM TAHUN 2020

f. mampu menyusun berbagai model dan strategi 
pemberdayaan masyarakat; dan

g. mampu merumuskan dan menyusun model dan strategi 
tanggung jawab sosial perusahaan.

4. KETERAMPILAN UMUM:

a. 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;

b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;

c. 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;

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

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

f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja 
dengan pembimbing kolega, sejawat baik di dalam maupun 
di luar lembaganya;

g. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja 
kelompok dan melakukan supervise serta evaluasi terhadap 
penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja 
yang berada di bawah tanggung jawabnya;
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h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok 
kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu 
mengelola pembelajaran secara mandiri;

i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, 
dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan 
dan mencegah plagiasi;

j. mampu memublikasikan karya akademik dalam bentuk 
skripsi atau laporan tugas akhir yang diunggah dalam laman 
perguruan tinggi;

k. mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi 
dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada 
kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga 
dunia yang berwawasan global;

l. mampu menegakkan integritas akademik secara umum dan 
mencegah terjadinya praktek plagiarisme;

m. mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks 
pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian; 
dan

n. mampu menggunakan minimal satu bahasa internasional 
untuk komunikasi lisan dan tulisan.

C. Deskripsi Mata Kuliah 

1. Agama (UNU 100)

  Matakuliah agama merupakan matakuliah wajib universitas 
yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa Universitas Gadjah Mada 
pada tahun pertama perkuliahan. Matakuliah tersebut bertujuan 
untuk mengembangkan kepribadian. Kompetensi yang diharapakan 
adalah kemampuan untuk memahami pokok-pokok ajaran agama, 
menerapkan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. 
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Mahasiswa dibebaskan untuk mengikuti matakuliah agama sesuai 
dengan kepercayaan dan agama yang dianut.

2. Pancasila (UNU 110)

  Sebagai salah satu matakuliah wajib universitas, setiap 
mahasiswa baru wajib untuk mengambil matakuliah Pancasila pada 
tahun pertama masa studi. Matakuliah pacasila bertujuan untuk 
menyampaikan pesan kenegaraan terutama dalam konteks pancasila 
sebagai dasar negara, serta pancasila sebagai kiblat etika sosial politik 
dan ideologi nasional. Kegiatan perkuliahan akan diisi dengan kajian 
serta analisis dalam rangka membingkai permasalahan-permasalahan 
Indonesia dengan perspektif pancasila.

3. Kewarganegaraan (UNU 240)

  Matakuliah Kewarganegaraan membahas terkait posisi individu-
individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Matakuliah 
tersebut merupakan matakuliah wajib universitas. Capaian akhir dari 
Matakuliah kewarganegaraan yang diharapkan adalah peningkatan 
wawasan kebangsaan seperti undang-undang, hukum, sosial dan 
berbagai aspek lainnya. Matakuliah Kwarganegaraan juga akan 
membahas tentang peran, hak dan kewajiban warga indonesia sebagai 
bagian dari masyarakat internasional.

4. KKN PPM (Regular/Tematik) (UNU 200)

  KKN-PPM UGM merupakan akronim dari Kuliah Kerja Nyata – 
Pem belajaran Pemberdayaan Masyaarakat. Penyelenggaraan mata-
kuliah tersebut bertujuan untuk meningkatkan empati dan kepedulian 
mahasiswa, melaksanakan terapan IPTEKS secara teamwork dan 
interdisipliner, menanamkan nilai kepribadian seperti Nasionalisme 
dan jiwa pancasila, keuletan, etos kerja serta tanggung jawab. Melalui 
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Matakuliah KKN-PPM diharapkan UGM dapat memperkokoh jati diri 
sebagai Universitas Kebudayaan, Universitas Nasional, Universitas 
Kerakyatan dan Universitas Pancasila

5. Penulisan Akademik (SPU 1102)

  Menulis karya ilmiah mebutuhkan kemampuan teknis dan 
substansial. Kemampuan teknis berkaitan dengan penguasaan 
kaidah bahasa ilmiah (Indonesia atau asing), komposisi tulisan, teknis 
pengutipan dan sebagainya. Penguasaan substansi menyangkut 
kemampuan memahami fokus bahasan dalam tulisan, konsistensi 
gagasan, dan ketajaman analisis. Kedua hal ini secara umum masih 
menjadi kendala besar bagi mahasiswa, sehingga perlu dikenalkan sejak 
dini dalam perkuliahan. Mata Kuliah Penulisan Akademik dirancang 
untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan yang lebih baik dalam 
menghasilkan tulisan ilmiah. Di dalam perkuliahan ini mahasiswa 
diarahkan untuk mampu mengenali dan memahami karakteristik 
tulisan ilmiah, berlatih dan selanjutnya menghasilkan karya tulis ilmiah. 
Materi perkuliahan ini meliputi: (1) Pengantar: penjelasan tentang 
tujuan, syarat yang harus dipenuhi, sasaran dan luaran pembelajaran; 
(2) Identifikasi Masalah dan Solusi dalam Penulisan Akademik; (3) 
Kriteria penilaian suatu karya ilmiah; (4) Sumber-sumber informasi 
ilmiah (artikel jurnal, buku, data); (4) Pemilihan topik, fokus tulisan, 
dan rancangan/struktur tulisan; (5) Penguasaan kaidah bahasa dalam 
penulisan akademik/ilmiah; (6) Pengumpulan materi (informasi 
ilmiah atau data) yang relevan dengan topik tulisan; (7) Ujian mid 
semester; (8) Penulisan gagasan, pengayaan gagasan, dan penguatan 
argumentasi; (9) Penyusunan Metode dalam penulisan akademik; 
(10) Teknik Pengutipan (Sitasi) dan Penulisan Daftar Pustaka; (11) 
Penyuntingan Karya Ilmiah; (13) presentasi ilmiah; (14) peer review; 
(15) Evaluasi penulisan; dan (16) Ujian akhir semester.
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6. Kegadjahmadaan (SPU 1103)

  Kegadjahmadaan merupakan tindak lanjut dari kegiatan 
Pelatihan Pembelajar Sukses bagi Mahasiswa Baru (PPSMB) UGM. 
Kegiatan tersebut bersifat wajib dalam rangka pengenalan kampus 
dan orientasi ke-UGM-an. Landasan hukum PPSMB adalah Surat 
Keputusan Rektor UGM tentang Pelaksanaan PPSMB UGM dan 
menjadi persyaratan Yudisum.

7. Ilmu Sosial Dasar (SPU 110)

  Mata kuliah Ilmu Sosial Dasar (ISD) merupakan mata kuliah 
yang wajib diikuti oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Gadjah Mada. Dalam kedudukannya sebagai mata 
kuliah muatan fakultas yang diajarkan di setiap Prodi S1, mata kuliah 
ini juga dimaksudkan untuk menjabarkan materi muatan universitas, 
yakni Filsafat Ilmu dan Penciptaan Ilmu. Mata kuliah ISD di Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dirancang 
untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman filosofis untuk 
mempersiapkan diri menjadi pengkaji fenomena sosial. Materi yang 
disajikan akan mendasari sejumlah mata kuliah dasar yang disajikan 
dalam kurikulum Prodi S1 masing-masing, terutama mata kuliah 
metodologi keilmuan. Agar materi yang memiliki bobot filosofis 
tersebut di atas bisa dihayati secara baik oleh mahasiswa maka 
sejauh dimungkinkan penyajiannya bersifat aplikatif. Hal ini juga 
dimaksudkan mengembangkan kapasitas mahasiswa berfikir kritis.
Materi mata kuliah ini dirinci sebagai berikut: (1) Pengantar dan 
kontrak kuliah; (2) makna realitas obyektif; (3) realitas subjektif; (4) 
obyek material dan obyek formal berbagai ragam Ilmu-Ilmu Sosial; (5) 
metode pencarian dan pemahaman realitas sosial dengan paradigma 
fakta sosial; (6) metode pencarian dan pemahaman realitas sosial 
dengan paradigma definisi sosial; (7) pencarian dan pemahaman 
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realitas sosial dengan paradigma perilaku sosial; (8) mid semester; (9) 
implementasi berbagai metode dalam melihat permasalahan sosial; 
(10) prinsip-prinsip kebergunaan Ilmu Sosial dalam konteks relasi 
antara dunia teori dan ilmu praksis, serta membahas pemanfaatan 
Ilmu sosial dalam kehidupan masyarakat; (11) ideologi dalam ilmu 
pengetahuan; (12) instrumen (bebas nilai) dan terikat nilai; (13) 
sejarah perkembangan ilmu dari masa Yunani hingga abad kini; (14) 
relasi perkembangan ilmu dan penerapannya. Misalnya relasi antara 
ilmu dan kekuasaan, serta berbagai konstruksi sosial yang diciptakan 
oleh ilmu sosial; (15) aplikasi ilmu pengetahuan dalam penelitian baik 
penelitian monodisiplin atau penelitian terapan (appllied riset) yang 
bersifat multidisiplin; (16) Ujian akhir semester.

8. Pengantar Ilmu Politik (SPU 101)

  Mata kuliah Ilmu Politik merupakan mata kuliah wajib fakultas, 
artinya mata kuliah ini wajib diambil oleh seluruh mahasiswa di tiap 
Prodi S1 yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Namun 
demikian, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, maupun outcome 
pembelajaran di masing-masing Prodi S1 memiliki penekanan yang 
berbeda. Sesuai dengan fokus Prodi S1 yaitu Community Development 
dan Social Policy, maka untuk Prodi S1 Pembangunan Sosial dan 
Kesejahteraan, perkuliahan akan diarahkan pada pembahasan politik 
dalam kaitannya dengan penyelenggaraan dimensi kesejahteraan 
masyarakat dan pemberdayaan.Mata kuliah ini meliputi materi: 
(1) Pengantar: Overview materi, Proses perkuliahan, Tata tertib, 
Evaluasi, dan Student Assesment; (2) Pokok kajian Ilmu Politik; (3) 
Konsep Kekuasaan: Kekuasaan sebagai inti dari Ilmu Politik; (4) 
Konsep kekuasaan: bagaimana mahasiswa menjadi seorang ilmuwan 
Politik; (5) Bentuk /jenis dan jumlah sumber kekuasaan; (6) Distribusi 
sumber kekuasaan dalam masyarakat; (7) Ideologi sebagai salah satu 
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sumber kekuasaan di dalam masyarakat; (8) mid semester; (9) Ide 
good society, proses pembentukan negara-bangsa, dan teori kontrak 
sosial; (9) Asal, ciri dan arti partai politik, fungsi partai politik, tipologi 
partai politik, sistem kepartaian; (10) Manifestasi kekuasaan dalam 
masyarakat; (11) non state institutions dan civil society organizations; 
(12) Trias Politica: pengelolaan kekuasaan berdasarkan fungsi; (13) 
Konfederasi, Negara kesatuan, dan Negara federal; (14) Perjalanan 
Demokrasi, pendefenisian Demokrasi, Tipe-tipe Demokrasi.

9. Sejarah Sosial Politik Indonesia (SPU 104)

  Melalui proses pembelajaran ini mahasiswa diharapkan mampu 
memahami momentum-momentum politik penting dalam sejarah 
Indonesia, memahami kontribusi momentum penting sejarah 
tersebut bagi pembentukan keindonesiaan saat ini, memahami dasar 
bekerjanya sistem sosial, politik dan ekonomi Indonesia dari perspektif 
sejarah, serta memahami bahwa sejarah memiliki beragam perspektif 
dan metode kerja baik yang berpusat pada elite maupun awam. Secara 
rinci mata kuliah ini meliputi bahasan: (1) sejarah Indonesia pra-Islam 
dan Indianisasi yang menunjukkan masuknya pengaruh Indie ke 
Nusantara dan dampak permanen yang ditimbulkan, khususnya dalam 
kehidupan masyarakat Jawa; (2) kedatangan Islam dan pra-kolonial; 
(3) Pengaruh Kolonialisme yang Bercokol dan Implikasi Politik dan 
Ekonominya; (4) Pembentukan Negara Jajahan dan Politik Eksploitasi; 
(5) Politik Etis sebagai Politik Penjajahan Baru; (6) Langkah-langkah 
Awal Menuju Kebangkitan Nasional dan Pergulatan Bangsa; (7) Periode 
Kemerdekaan sampai Masa Reformasi; (8) Sejarah Penguasaan 
Tanah; (9) Pluralisme, Integrasi dan Prasangka Sosial; (10) Perubahan 
Sistem Politik dan Dampaknya terhadap Kebijakan Pembangunan 
Masyarakat; (11) Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan yang 
Menjalankan Fungsi Pelayanan Sosial dalam Perspektif Sejarah; (12) 



20 PANDUAN AKADEMIK PROGRAM STUDI S1

Sejarah candu; (13) sejarah seksualitas; (14) Menulis “Sejarah Diri 
Sendiri”.

10. Metode Penelitian Sosial (SPE 3403)

  Mata kuliah ini akan mengantarkan mahasiswa untuk memahami 
konsep-konsep dasar riset sosial dan bagaimana konsep tersebut 
digunakan di dalam penyusunan proposal riset. Karena merupakan 
pemahaman konsep dasar riset, maka dalam kuliah ini mahasiswa 
akan dibekali dengan pengetahuan tentang salah satu metode 
yang pokok dan – untuk kepentingan tertentu – relatif lebih praktis, 
yakni penelitian survai. Metode survai biasanya banyak digunakan 
untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan, terutama 
yang terkait dengan pengembangan masyarakat. Bagaimana cara 
melakukan penelitian survai, hal-hal apa yang perlu diperhatikan, 
bagaimana mengolah data, menarik kesimpulan, dan sebagainya 
merupakan serangkaian pertanyaan yang coba akan dijawab di dalam 
kuliah ini. Rincian mata kuliah ini meliputi (1) Pengantar: silabus 
dan kontrak kuliah; (2) Pengertian dan Ciri-Ciri Penelitian Ilmiah; (3) 
Survai sebagai Metode Penelitian Sosial; (4) Definisi Konsep dan 
Perumusan Proposisi; (5) definisi teori, fungsi teori, dan konstruksi 
teori; (6) Perumusan Hipotesis dan Variabel; (7) Penyusunan Skala 
Pengukuran; (8) Penentuan Populasi dan Metode Sampling; (9) 
Penyusunan Instrumen Pengumpulan Data; (10) Pengolahan Data-1; 
(11) Pengolahan Data-2; (12) Metode Analisis Data-1; (13) Metode 
Analisis Data-2; (14) Rangkuman dan evaluasi

11. Sistem Sosial Politik Indonesia (SPU 1101)

  Mata kuliah ini akan menghadapkan mahasiswa dengan serang-
kaian pertanyaan pokok tersebut untuk kemudian diajak memahami 
seluk-beluk sebuah sistem sosial dan sistem politik. Unsur-unsur 
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pokok suatu sistem, syarat bekerjanya suatu sistem dan unsur 
pendukung serta lingkungan yang dibutuhkannya dan contoh-contoh 
konkritnya dari pengalaman Indonesia akan dipaparkan sebagai 
materi pembelajaran yang relevan. Di samping itu juga dibahas fungsi 
partai politik di dalam kehidupan demokrasi. Selain itu mahasiswa 
diajak untuk mencoba memahami perkembangan demokratisasi 
sebagai tuntutan sistem politik modern yang kemudian meninggalkan 
sistem otoritarian. Pertanyaan yang akan dibahas dalam mata kuliah 
ini adalah: bagaimana sebuah sistem sosial itu bekerja efektif dan 
bagimana pula suatu sistem politik berlangsung. Lebih rinci lagi, unsur 
apa saja yang menggerakkan setiap sistem politik dan sosial di suatu 
negara? Mengapa demokratisasi menjadi sebuah tuntutan mutlak 
masyarakat dan apa relevansinya dengan perkembangan system 
social dan politik? Bagaimana fungsi Pemilu dijalankan di Indonesia 
sebagai bagian yang esensial dari sistem politik? Rincian materi mata 
kuliah ini meliputi: (1) Informasi Kontrak Pembelajaran dan Pengantar 
tentang Materi Perkuliahan dan Penilaian Akhir; (2) Konsep dan 
Kompleksitas Sistem Sosial dan Politik; (3) Sistem Sebagai Perangkat 
Analisis: Parsons; (4) Sistem Sebagai Perangkat Analisis : Easton & 
Almond; (5) Sistem Sebagai Perangkat Analisis : Luhmann; (6) Sistem 
Sosial dan Politik: Model Empirik; (7) Pergeseran Sistem Sosial Politik 
(dari Otoritarianisme ke Demokrasi); (8) Sistem Politik dan Pemilu di 
Indonesia 1; (9) Sistem Politik dan Pemilu di Indonesia 2; (10) Partai 
politik; (11) Partai Politik dan Isu Kesejahteraan; (12) Pendalaman 
(Negara, Civil Society dan Pemberdayaan Masyarakat); (13) Diskusi 
kelas; (14) Rangkuman dan Evaluasi.
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12. Pengantar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (SPU 
1203)

  Matakuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa 
mengenai dasar-dasar ilmu pembangunan sosial dan kesejahteraan. 
Konsep-konsep dasar mengenai pembangunan sosial dan kesejahteraan 
akan dikaji dalam mata kuliah ini. Mata kuliah ini diharapkan mampu 
memberikan entry point bagi mahasiswa di dalam mempelajari 
mata-mata kuliah lain yang ada di Program Studi Pembangunan 
Sosial dan Kesejahteraan. Mata kuliah ini meliputi pembahasan: (1) 
Pengantar dan Informasi Kuliah; (2) Pergeseran Dari Ilmu Sosiatri 
Ke Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan 1; (3) Pergeseran 
Dari Ilmu Sosiatri Ke Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan 2; 
(4) Kesejahteraan; (5) Masalah sosial; (6) Pembangunan Sosial 1; 
(7) Pembangunan sosial 2; (8) Strategi Pembangunan Sosial; (9) 
Pekerjaan Sosial dan Pembangunan Sosial; (10) Kebijakan sosial; (11) 
Pemberdayaan masyarakat 1; (12) Pemberdayaan masyarakat 2; (13) 
Intervensi Sosial Dalam Pemberdayaan.

13. Kebijakan Sosial (SPE 2230)

  Kebijakan sosial berasal dari negara-negara di dataran Eropa 
yang mengedepankan sistem politik negara kesejahteraan (welfare 
state). Namun demikian, kebijakan sosial berkembang melampai 
batas-batas benua Eropa menuju Amerika dan Asia. Diskusi kebijakan 
sosial meliputi dua substansi utama yakni kesejahteraan sosial 
(social welfare) dan pelayanan sosial (social services). Substansi 
kesejahteraan sosial mendiskusikan mengenai bagaimana peran 
negara melalui serangkaian kebijakan beserta indikatornya menentukan 
kesejahteraan masyarakat. Sedangkan substansi pelayanan sosial 
mencakup implementasi pelayanan negara dalam lima wilayah 
dominan (the big five) yaitu, jaminan sosial, perumahan, pendidikan, 
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kesehatan dan pekerjaan sosial. Dua substansi tersebut yang menjadi 
kerangka untuk memahami bagaimana kontekstualisasi kebijakan 
sosial di Indonesia. Mata kuliah ini disampaikan dengan rincian materi 
sebagai berikut: (1) Pengantar perkuliahan; (2) Pengantar Kebijakan 
Sosial; (3) Kebijakan sosial dan kesejahteraan; (4) Aktor-aktor dalam 
kebijakan sosial; (5) Pendekatan kebijakan sosial; (6) strategi mencapai 
kesejahteraan; (7) Dampak kebijakan sosial; (8) Kemiskinan dan 
desain kebijakan sosial; (9) Kebijakan “Cash Transfer”; (10) Kebijakan 
sosial di bidang kesehatan; (11) Kebijakan sosial di bidang pendidikan; 
(12) Kebijakan sosial bidang perumahan; (13) Kebijakan Sosial Bidang 
Jaminan Sosial (fokus pada isu ketenagakerjaan); (14) Masa depan 
kebijakan sosial.

14. Pekerjaan Sosial (SPE 2234)

  Pekerjaan sosial merupakan bagian dari bentuk intervensi untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan. 
Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan 
dalam lingkup individu, keluarga atau kelompok kecil dan juga 
masyarakat yang tertinggal karena pembangunan. Berbagai model 
dan strategi telah diterapkan oleh berbagai institusi baik pemerintah, 
swasta maupun NGO yang diawali di Negara Eropa, Amerika, 
Australia dan juga Korea dan Jepang. Wacana tentang Pekerja sosial 
di Negara berkembang sampai saat ini masih sering diperdebatkan 
antara pekerja sosial dan pekerja sosial professional. Mata kuliah ini 
meliputi materi: (1) Pengertian Umum Pekerjaan Sosial; (2) Sejarah 
Perkembangan Pekerjaan Sosial; (3) Interaksi Antar Manusia dalam 
Pekerjaan Sosial; (4) Hubungan Kesejahteraan Sosial dengan Pekerjaan 
Sosial; (5) Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam 
Pembangunan di Indonesia; (6) Paradigma dalam Kesejahteraan 
Sosial dan Pembangunan Sosial; (7) metode pokok; (8) metode bantu; 
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(9) Beberapa Model Pekerjaan Sosial; (10) Praktek Pekerjaan Sosial; 
(11) Perkembangan Usaha kesejahteraan Sosial di Indonesia; (12) 
Strategi Kinerja Pekerjaan sosial; (13) Pekerja Sosial di dalam Pusaran 
Globalisasi; (14) Peranan Pemerintah, Swasta, NGO dan Masyarakat 
dalam Pekerjaan Sosial di Indonesia.

15. Institusi Sosial (SPE 6235)

  Institusi sosial (lembaga sosial) merupakan salah satu elemen 
penting kehidupan kemasyarakatan. Sejarah dan perkembangan 
masyarakat tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan perkembangan 
lembaga sosial. Lembaga sosial dalam berbagai bentuknya baik yang 
dilandasi oleh semangat perlawanan terhadap penjajahan maupun 
pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan telah menjadi bagian 
yang tidak terpisahkan dari eksistensi masyarakat. Perkembangan 
lembaga sosial untuk pembangunan sosial dan kesejahteraan 
mutakhir ditandai oleh pergeseran model dan modus dari “goverment” 
ke “governance”. Hal tersebut berarti pergeseran dari “one significant 
actor” menuju “no one significant actor” yang secara implisit berarti 
“every one significant actor”. Pada konteks baru ini, perbedaan dan 
potensi pertentangan baik pada tingkat gagasan maupun tindakan 
merupakan keniscayaan. Pendekatan institusi sosial memberikan 
“frame” untuk memahami dan mengelola potensi perbedaan dan 
pertentangan. Mata kuliah ini menjelaskan teori institusi dan 
pendekatannya antara lain historic institutionalism, economic 
institutionalism dan sociological institutionalism dan relasi-relasi 
kritisnya. Mata kuliah ini menjelaskan keberadaan institusi sosial 
dalam konteks hubungan aktor-struktur, menawarkan pendekatan 
Institutional-Individual Opportunity Nexus (IION) – dan pengalaman 
empirik pengembangan lembaga sosial melalui pendekatan 
institutional entrepreneurship (kewiralembagaan). Rincian mata kuliah 
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ini meliputi: (1) Pengantar perkuliahan; (2) Definisi, unsur dan fungsi 
institusi sosial serta Eksistensi dan perkembangan institusi sosial; (3) 
Teori dan pendekatan institusi sosial: Historial institutionalism dan 
Economical institutionalism; (4) Teori dan pendekatan institusi sosial: 
Sociological institutionalism; (5) Institutional-Individual Opportunity 
Nexus (IION); (6) Analisis kelembagaan; (7) Kewiralembagaan 
(Institutional entrepreneurship); (8) Kepercayaan masyarakat dan 
institusi sosial; (9) Institusi keluarga; (10) Institusi ekonomi; (11) 
Institusi pendidikan; (12) Institusi politik/negara; (13) Institusi agama.

16. Masalah-masalah Sosial (SPE 6353)

  matakuliah ini membahas mengenai pengertian dan indikator 
masalah-masalah sosial, tahap tahap studi dan penanganan masalah 
sosial, unit analisis dalam studi masalah sosial, berbagai perspektif 
dalam memahami dan menjelaskan masalah sosial, bentuk bentuk 
penanganan masalah sosial, pihak pihak terkait dalam penanganan 
masalah sosial. Matakuliah ini juga membahas kasus kasus 
masalah sosial aktual. Metode perkuliahan yang digunakan adalah 
ceramah, tanya jawab, studi kasus masalah aktual di lapangan dan 
diskusi kelas. Mata kuliah ini antara lain meliputi: (1) pengantar; (2) 
Pengertian dan Indikator Masalah Sosial; (3) Tahap-tahap Studi dan 
Penanganan Masalah Sosial; (4) Unit Analisis dalam Studi Masalah 
Sosial; (5) Perspektif patologi sosial; (6) Perspektif Disorganisasi 
sosial; (7) Perspektif Perilaku menyimpang; (8) Perspektif konflik nilai 
dan institusi; (9) Perspektif labelling; (10) Bentuk Bentuk Penanganan 
Masalah Sosial; (11) Pihak pihak Terkait Penanganan Masalah Sosial; 
(12) Kasus masalah sosial aktual.
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17. Kemiskinan dan Pembangunan (SPE 6442)

  Isu kemiskinan bergeser dari isu moral menjadi komodifikasi 
(barang dagangan) dan menjadi isu yang paling seksi mana kala 
berkaitan dengan hubungan antara negara dan masyarakat. 
Selanjutnya bagaimana negara menyelesaikan persoalan ini ber-
kaitan dengan kuwajibannya melaksakana amanat rakyat, yakni 
menjamin kesejahteraan bagi masyarakat, yang sering juga menjadi 
dagangan politik disetiap suksesi kepemimpinan politik negara 
tersebut. Di Indonesia, berbagai program pengentasan kemiskinan 
atau pengurangan kemiskinan telah banyak dilakukan di era 
pembangunan sejak tahun 1970 an. Selanjutnya, mengapa persoalan 
kemiskinan masih menjadi agenda actual dalam pembangunan 
hingga sekarang ini ? Hal ini juga akan menjadi pembahasan dalam 
kuliah, selain menyampaikan isu kemiskinan dalam kerangka 
ekonomi politik yang menjadi agenda globalisasi dal;am struktur 
ekonomi model kapitalisme yang menguasai dunia saat ini. 
Mata kuliah ini akan mendiskusikan utamanya: (1) Pengantar; (2) 
Perkembangan masyarakat dan model-model berproduksi; Dikotomi, 
yang determisnistik, antara masyarakat tradisional dan modern; 
(3) Kapitalisme dan ketimpangan, kemiskinan sebagai indikator 
keterbelakangan; (4) Modernisasi (developmentalism), Kemiskinan 
dan ketidak mampuan materiil individu, Filantrofis dan support materiil 
sebagai solusi; (5) Dependensia dan empowerment kemiskinan akibat 
tekanan structural, Kemiskinan dilihat dari konteks kurangnya akses 
terhadap berbagai sumber kehidupan; (6) Kurangnya akses terhadap 
sumber alam, Kurangnya akses terhadap sumber ekonomi, Kurangnya 
akses terhadap politik dan penentuan kebijakan, Social Movement 
sebagai solusi; (7)Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia; (8) 
IDT: Konsep, Program dan Dinamikanya, P2KP : Konsep, Program dan 
dinamika Implementasinya; (9) PNPM : Konsep, Program dan dinamika 



27PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN (PSDK) FISIPOL UGM TAHUN 2020

implementasi, Kredit Mikro: Konsep, Program dan Implementasinya; 
(10) Diskusi kelas dan presentasi.

18. Perubahan Sosial dan Pembangunan (SPE 4239)

  Mata kuliah ini diajarkan untuk membekali mahasiswa pe maha-
man tentang dinamika perubahan sosial dan fungsinya di dalam 
perkembangan masyarakat. Kuliah Perubahan Sosial dan Pem-
bangunan bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada para 
mahasiswa agar dapat (1) memahami fenomena dasar tentang 
perubahan sosial, pemicu dan konsekuensinya bagi kehidupan 
masyarakat; (2) menjelaskan kejadian atau berbagai kasus di 
dalam kehidupan masyarakat yang sesungguhnya merupakan 
perubahan sosial; dan (3) melakukan analisis yangtepat tentang 
bagaimanasebaiknya mengelola atau mengarahkan perubahan sosial 
agar mampu meningkatkan integrasi sosial. Mata kuliah ini antara 
lain mencakup: (1) Defenisi Pembangunan dan Perubahan Sosial; 
(2) Teori dan Konsep Pembangunan; (3) Indikator pembangunan; (4) 
Teori Perubahan sosial; (5) Model dan tahapan Perubahan Sosial; (6) 
Metode Analisis Perubahan Sosial; (7) Gerakan Sosial sebagai Motor 
Perubahan Sosial; (8) Revolusi sebagai bentuk Perubahan Sosial; (9) 
Keluarga dan perubahan Sosial; (10) Petani dan Perubahan Sosial; 
(11) Peran Pemuda di dalam Perubahan Sosial dan Pembangunan; 
(12) Agama dan perubahan sosial; (13) Perubahan Gaya Hidup dan 
Masyarakat Consumer; (14) Arah Perubahan Sosial dalam Masyarakat.

19. Teori-teori Sosial (SPE 1204)

  Mata kuliah ini menitikberatkan pada teori-teori Sosiologi 
mengenai perubahan sosial, utamanya teori-teori sosial terkait 
proses intervensi untuk perubahan sosial. Rincian matakuliah ini 
antara lain meliputi: (1) pendahuluan atau overview seluruh materi 
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perkuliahan; (2) pengertian dasar konsep-konsep: paradigm, Teori 
Sosial, Teori dan Praktek, Perkembangan Teori, dan Penggunaan 
Teori; (3) perspektif fungsionalis struktural mengenai perubahan 
sosial; (4) perpektif fungsional struktural mengenai intervensi sosial; 
(5) tahap perkembangan dan perubahan dan kritik terhadap teori-
teori fungsionalis struktural; (6) Perspektif konflik yang berakar 
pada kelasdan perubahan sosial; (8) Perspektif konflik non-kelasdan 
perubahan sosial; (9) Tindakan Sosial, rasionalitas, dan perubahan 
sosial; (10) pelembagaan sosialuntuk perubahan sosial; (11) 
Organisasi, birokrasi, dan perubahan sosial; (12) Kritik teori kritis 
terhadap proses intervensi perubahan sosial; (13) kritik teori pos-
kolonial terhadap proses intervensi perubahan sosial; (14) diskusi dan 
review kelas.

20. Migrasi dan Pembangunan Kawasan (SPE 2232)

  Dalam konteks pembangunan kawasan migrasi penduduk 
merupakan salah satu faktor yang harus ditangani khususnya dalam 
negara berkembang seperti Indonesia. Mata kuliah ini ditujukan untuk 
meningkatkan kemampuan analisis mahasiswa terhadap fenomena 
migrasi baik didalam maupun diluar negeri dalam rangka pembangunan 
kawasan khususnya dinegara-negara berkembang. Setelah mengikuti 
mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami teori-teori 
migrasi dan pembangunan kawasan yang berguna untuk menganalisis 
fenomena migrasi dan pembangunan kawasan. Mata kuliah ini 
mencakup: (1) Pengantar; (2) Mobilitas penduduk; (3) Teori Migrasi; 
(4) Force migration; (5) International migration; (6) Remittance, 
trafficking; (7) Urbanisasi; (8) Strategi pembangunan kawasan; (9) 
Pembangunan kawasan dan distribusi penduduk; (10) Transmigrasi 
dan pembangunan kawasan (11) s.d. (13) diskusi; (14) Review.
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21. Teori Pembangunan Sosial (SPE 3202)

  Pembangunan merupakan kata yang jamak kita dengar 
bersama. Namun demikian, makna pembangunan masih menjadi 
isu yang problematik. Berbagai bentuk hasil pembangunan dapat 
ditemukan dengan mudah, baik di wilayah pusat maupun pinggiran. 
Bentuk-bentuknya pun sangat beragam, dari gemerlap keramaian 
kota, sarana transportasi dan komunikasi modern, perubahan perilaku 
konsumsi, kesenjangan sosial hingga kemiskinan. Realitas inilah 
yang menjadi catatan empirik diskursus pembangunan. Berbagai 
teori lahir sebagai upaya menjelaskan fenomena pembangunan, 
misalnya modernization theory, Marxist and neo-Marxist theory, 
poststructuralism, postcolonialism and postdevelopment, feminist 
theory dan globalization theory. Masing-masing teori memiliki 
perspektif yang berbeda-beda dalam menjelaskan fenomena 
pembangunan. Perbedaan tersebut tidak hanya dalam tataran 
akademis, melainkan termanifestasi dalam pilihan-pilihan kebijakan 
pembangunan, termasuk pilihan strategi pembangunan masyarakat/
sosial.Mata kuliah ini meliputi: (1) Pengantar: penjelasan mengenai 
materi kuliah, pembagian kelompok, bahan bacaan, dan tugas; (2) 
Teori, Definisi pembangunan, Mengukur pembangunan, dan Aktor-
aktor pembangunan; (3) Teori pertumbuhan 1 Adam Smith; (4) 
Teori pertumbuhan 2 Karl Marx; (5) Teori pertumbuhan 3 Rostow 
(kritik terhadap Marx); (6) Teori pertumbuhan 4 Keynesian dan kritik 
terhadap pemikiranya; (7) Teori Strukturalis 1 Paul Baran; (8) Teori 
Strukturalis 2 Gunnar Myrdal; (9) Teori Dependensia 1 A.G. Frank; (10) 
Teori Dependensia 2: DosSantos dan Samir Amin; (11) Globalisasi 
dan Pembangunan; (12) Kritik Pembangunan: Feminist theories 
of development; (13) Grassroots development; (14) Refleksi Teori 
Pembangunan.
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22. Praktikum 1 (SPE 6271)

  Praktikum -1 merupakan pengejawantahan dari penelitian 
lapangan sebagai wujud nyata penerapan mata kuliah metode 
penelitian sosial yang telah diambil mahasiswa sebelumnya. Praktek 
penelitian yang dilakukan akan mengambil tema tertentu yang aktual 
dengan memperhatikan kelayaan studinya. Daerah tujuan praktikum 
- 1 masih terbatas di kawasan Jawa - Bali dengan mengambil 
teknik penelitian survei. Segala sesuatu saat terjun lapangan secara 
organisatoris sepenuhnya dikelola oleh peserta-didik (mahasiswa), 
sedangkan posisi dosen lebih pada pendampingan. Secara khusus 
praktikum 1 ini merupakan suatu upaya menyikapi keterkaitan antara 
kegiatan teoritis di perkuliahan dengan fenomena sosial dengan 
memberikan jawaban secara empiris. Matakuliah ini antara lain 
mencakup: (1) batasan penelitian ilmiah; (2) unsur-unsur dalam proses 
ilmiah; (3) Proses dan istilah-istilah penting dalam penelitian ilmiah; 
(4) teknik observasi; (5) Penentuan masalah penelitian; (6) pengertian 
dan struktur teori; (7) pengujian hipotesis; (8) Populasi dan sampel; 
(9) angket dan kuesioner; (10) wawancara; (11) bukti-bukti ilmiah; (12) 
penyusunan nilai, penilaian dan skala data; (13) penulisan laporan 
survey; (14) presentasi mahasiswa.

23. Jaminan Sosial (SPE 6241)

  Berhadapan dengan perkembangan masyarakat yang cepat 
maka sistem jaminan sosial juga ikut mengalami perubahan pola 
dan bentuk, misalnya dari bentuk yang tradisional menuju modern. 
Tentu tidak selamanya bentuk modern itu sesuai (appropriate) dengan 
semua sistem kemasyarakatan, akibat faktor kelembagaan yang 
terbatas. Mata kuliah ini memperkenalkan mahasiswa pada konsep-
konsep dasar dan sejarah perkembangan sistem jaminan sosial 
modern yang secara global dianut oleh negara berkembang. Di sini 
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digambarkan perkembangan sistem jaminan sosial di negara-negara 
maju yang masih terbatas pada penanganan masalah-masalah 
khusus. Pertanyaan yang muncul adalah apakah sistem tersebut dapat 
menjangkau semua lapisan masyarakat? Jika diinisiasi oleh negara, 
lalu apakah ia mampu menyediakan sumberdaya secara berlanjut? 
Mata kuliah ini antara lain mencakup: (1) Pengantar perkuliahan; 
(2) Definisi dan konsep jaminan sosial; (3) Filosofi Jaminan Sosial; 
(4) Konsep kerentanan; (5) Beberapa konteks kerentanan; (6) 
Penyelenggara jaminan sosial: sistem dan praktek jaminan sosial 
tradisional di Indonesia; (7) Penyelenggara jaminan sosial: negara, 
swasta, dan kombinasi keduanya; (8) Prasyarat Pengembangan 
Sistem Jaminan Sosial; (9) Pendanaan jaminan sosial; (10) Regulasi 
Jaminan Sosial; (11) BPJS Ketenagakerjaan; (12) BPJS Kesehatan; 
(13) Refleksi penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia.

24. Kebijakan Pembangunan (SPE 6445)

  Mata kuliah ini membahas kebijakan pembangunan, manfaat studi 
kebijakan dalam pembangunan, masalah-masalah public, model dan 
pendekatan dalam analisis kebijakan pembangunan, seleksi alternative 
kebijakan pembangunan, proses kebijakan, dan advokasi kebijakan, 
good governance (tata pemerintahan yang baik) dan reformasi 
kebijakan di Indonesia. Rincian mata kuliah ini antara lain meliputi: (1) 
Pengertian dan ruang lingkup kebijakan pembangunan; (2) Manfaat 
Studi Kebijakan bagi pembangunan; (3) Masalah-masalah publik dalam 
pembangunan; (4) Model dan Pendekatan dalam analisis kebijakan; 
(5) Seleksi alternative kebijakan; (6) Proses kebijakan; (7) Advokasi 
kebijakan; (8) Mewirausahakan birokrasi; (9) Good Governance; (10) 
Reformasi Birokrasi; (11) Seminar kelas; (12) Review.
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25. Metode Penelitian Kualitatif (SPE 6313)

  Pada mata kuliah ini mahasiswa Prodi S1 Pembangunan Sosial 
dan Kesejahteraan diajarkan untuk mampu menjelaskan feno-
mena yang sedalam-dalamnya melalui metode penelitian kualitatif. 
Dikarenakan metode Penelitian kualitatif merupakan metode 
pene litian yang menekankan pada proses dan pemaknaan. Pada 
proses pembelajarannya agara mahasiswa paham dan mampu 
mengaplikasikannya, maka secara rinci silabus yang diberikan sebagai 
berikut : (1) Pengantar tentang metode kualitatif (2) Evaluasi metode 
penelitian yang pernah di dapat (3) Logika befikir dalam penelitian 
kualitatif (4) Diskusi pertanyaan kuantitatif (5) Focus of interest 
and research question (6) Inti perbedaan penelitian kualitatif dan 
kuantitatif (7) Peta penelitian kualitatif (8) Induktif dan deduktif (9) Isi 
Proposal penelitian kualitatif (10) Metode Penelitian dalam proposal 
(11) Jumlah informan penelitian kualitatif (12) Uji keabsahan data 
kualitatif (13) Praktik penelitian kualitatif (14) Riset aksi dan review 
kuliah.

26. Penduduk dan Ketenagakerjaan (SPE 6446)

  Ke depan persoalan kependudukan di Indonesia masih 
merupakan masalah yang sangat krusial, persoalannya bukan hanya 
terkait dengan jumlah dan pertumbuhan yang cukup besar saja, 
namun terkait dengan masalah persebaran, kualitas penduduk yang 
masih rendah, populasi aging yang semakin meningkat, sampai 
pada tingginya angka pengangguran, pertumbuhan angkatan kerja 
dan kebijakan ketenagakerjaan yang masih menyisakan sejumlah 
persoalan seperti rentannya buruh migran dan tingkat kesejahteraan 
buruh yang masih rendah. Mata kuliah ini juga mengelaborasi berbagai 
macam persoalan kependudukan dan ketenaga kerjaan melalui telaah 
studi kasus dengan mengambil contoh kasus penanganan masalah 
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kependudukan dan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Berbagai 
macam persoalan kependudukan dan ketenagakerjaan ini apabila 
tidak dapat diantisipasi dan ditangani dengan baik akan dapat menjadi 
faktor penghambat atau bahkan menjadi ancaman keberhasilan 
pembangunan. Rincian materi mata kuliah ini antara lain mencakup: 
(1) Pendahuluan; (2) Penduduk, Kependudukan dan Ketenagakerjaan; 
(3) Profil dan Masalah Kependudukan di Indonesia; (4) Fenomena 
Pertumbuhan Penduduk Indonesia dan Dunia; (5) Teori Kependudukan; 
(6) Dinamika dan Proses Demografi; (7) Aging; (8) Kebijakan 
Kependudukan di Indonesia; (9) Masalah umum ketenagakerjaan; (10) 
Penduduk dan tenaga kerja; (11) Pengangguran; (12) Sumber daya 
manusia; (13) kewirausahaan; (14) Sektor informal; (15) Kebijakan 
tenaga kerja Indonesia.

27. Perbandingan Pembangunan Masyarakat (SPE 4238)

  Mata kuliah ini membahas tentang konsep konsep dasar 
pem bangunan masyarakat, berbagai variasi pendekatan dalam 
pembangunan masyarakat, perbandingan strategi pembangunan 
masyarakat, metode pengembangan partisipasi dalam pembangunan 
masyarakat, pengem bangan institusi lokal, perbandingan beberapa 
kasus dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat. Mata kuliah 
ini adalah bagian dari studi pembangunan masyarakat yang 
lebih memfokuskan pada penggunaan metode perbandingan 
untuk meningkatkan wawasan dan mempertajam kemampuan 
analisis. Rincian mata kuliah ini mencakup: (1) Pendahuluan; (2) 
Pembangunan Masyarakat Sebagai Fenomena; (3) Empat Unsur Dasar 
Pembangunan Masyarakat; (4) Empat Unsur Dasar Pembangunan 
Masyarakat; (5) Perbandingan Sebagai Metode Kajian; (6) Dinamika 
Perspektif dalam Pembangunan Masyarakat; (7) Strategi community 
development; (8) Strategi integrated rural development; (9) Strategi 



34 PANDUAN AKADEMIK PROGRAM STUDI S1

regional development; (10) Strategi social development; (11) Strategi 
community based development; (12) Strategi Community Driven; (13) 
pengembangan partisipasi; (14) pengembangan institusi lokal.

28. Filantropi Sosial (SPE 5201)

  Dalam kuliah Filantropi Sosial(FS) ini akan dilakukan pem-
belajaran efektif tentang bagaimana FS berkembang di putaran 
kekuatan-kekuatan tersebut. Akankah ia terus berlanjut menjadi aksi 
total setiap individu atau masyarakat Indonesia di masa depan?Tujuan 
Pembelajaran

  Perkulihan ini adalah untuk memampukan mahasiswa di dalam: 
memahami latar belakang lahir dan berkembangnya FS; memahami 
penyelenggaraan FS berbasis nilai-nilai agama, sosial dan budaya 
masyarakat; dan menjelaskan bagaimana nilai-nilai agama dan 
budaya ditransfer menjadi gerakan sosial berbentuk FS. Rincian 
materi kuliah antara lain meliputi: (1) Pengantar; (2) Konsep Dasar dan 
Perkembangan FS; (3) Mobilisasi gerakan FS; (4) Kerangka Organisasi 
FS; (5) FS dalam Ajaran Agama Buddha; (6) FS dalam Ajaran Agama 
Islam; (7) FS dalam Ajaran Agama Hindu; (8) FS dalam Ajaran Agama 
Konghucu; (9) FS dalam Ajaran Agama Kristen; (10) Kaum Perempuan 
dan Filantropi; (11) FS di Tengah Pengaruh Kapitalisme; (12) FS 
di Tengah Pengaruh Kapitalisme; (13) Efek Modal Sosial terhadap 
Perkembangan FS; (14) FS sebagai Gerakan Budaya; (15) Masa Depan 
Filantropi Indonesia: Agenda Aksi.

29. Kesehatan Masyarakat (SPE 4250)

  Isu kesehatan masyarakat merupakan permasalahan multi-
dimensional yang diperdebatkan baik pada tataran konseptual 
maupun dalam praktek pelayanan kesehatan. Dalam satu isu ini 
bisa dilihat dari dimensi medis. Pada sisi lain isu ini tidak bisa 
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dilepaskan dari permasalahan sosial karena tingkat aksesibilatas 
dan equity dalam pelayanan kesehatan akan menentukan sampai 
seberapa jauh kesejahteraan sosial masyarakat. Sementara itu 
pengelolaan pelayanan kesehatan sangat sarat dengan muatan 
politik-ekonomi. Pengertian tentang konsep sehat yang diturunkan 
dalam penyusunan kebijakan kesehatan, misalnya, akan menentukan 
bagaimana pelayanan kesehatan diberlakukan. Pilihan-pilihan 
Mekanisme yang ditempuh dalam praktek pelayanan kesehatan, 
pada gilirannya, akan menentukan keterlibatan stakeholder. Dalam 
hal inilah tarik-menarik antara public, market, dan voluntary sectors 
tidak bisa dipisahkan dari kepentingan politik-ekonomi. Peta peranan 
stakeholders tersebut mengalami pergeseran seiring dengan 
pergeseran paradigma pelayanan kesehatan. Mata kuliah membahas 
secara rinci: (1) Pengertian kesehatan masyarakat; (2) Profil masalah 
Kesehatan Indonesia; (3) Pendekatan Dalam Pelayanan Kesehatan; 
(4) Perlindungan Kesehatan; (5) Etika Dalam Pelayanan Kesehatan; 
(6) Perencanaan pelayanan kesehatan; (7) Pembiayaan pelayanan 
kesehatan; (8) Pemberantasan Penyakit Menular; (9) diskusi kasus; 
(10) sistem distribusi obat.

30. Evaluasi Pemantauan Pembangunan (SPE 6443)

  Pada mata kuliah ini mahasiswa Prodi S1 Pembangunan 
Sosial dan Kesejahteraan diajarkan untuk mampu menjelaskan 
fenomena yang sedalam-dalamnya melalui metode penelitian 
kualitatif. Dikarenakan metode Penelitian kualitatif merupakan 
metode penelitian yang menekankan pada proses dan pemaknaan. 
Pada proses pembelajarannya agara mahasiswa paham dan mampu 
mengaplikasikannya, maka secara rinci silabus yang diberikan sebagai 
berikut : (1) Pengantar tentang metode kualitatif (2) Evaluasi metode 
penelitian yang pernah di dapat (3) Logika befikir dalam penelitian 
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kualitatif (4) Diskusi pertanyaan kuantitatif (5) Focus of interest 
and research question (6) Inti perbedaan penelitian kualitatif dan 
kuantitatif (7) Peta penelitian kualitatif (8) Induktif dan deduktif (9) Isi 
Proposal penelitian kualitatif (10) Metode Penelitian dalam proposal 
(11) Jumlah informan penelitian kualitatif (12) Uji keabsahan data 
kualitatif (13) Praktik penelitian kualitatif (14) Riset aksi dan review 
kuliah.

31. Pemberdayaan Masyarakat (SPE 6219)

  Beberapa kelemahan dari model-model pembangunan (develop-
ment) klasik sejak dasawarsa tahun 70-an telah dilengkapi dengan 
model pembangunan alternatif yang diberi label pemberdayaan 
(empowerment). Ide dasar pemberdayaan adalah menempatkan 
manusia sebagai subyek dalam dunianya sendiri. Pemberdayaan 
Masyarakat diartikan sebagai upaya membantu masyarakat untuk 
mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu 
untuk mengatur masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. 
Proses pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kewenangan 
(authority), aksebilitas terhadap sumberdaya dan lingkungan yang 
kondusif agar masyarakat dapat menjadi mandiri (berdaya). Dalam 
bahasan mata kuliah ini akan dimulai dengan latar belakang munculnya 
istilah empowerment dan konsepsi dasar tentang empowerment, 
masyarakat sipil sebagai basis dari pemberdayaan, beberapa teknik 
dalam strategi pemberdayaan masyarakat, serta kasus-kasus 
program yang menggunakan pendekatan pemberdayaan. Mata kuliah 
ini setidaknya mendiskusikan: (1) Identifikasi Pemahaman Konsep 
Pemberdayaan masyarakat; (2) Konsep Pemberdayaan Masyarakat; 
(3) Konsep masyarakat sipil; (4) Urgensi Pemberdayaan Masyarakat 
Sipil; (5) Revitalisasi dan Aktualisasi Modal Sosial bagi Pemberdayaan 
Masyarakat Sipil; (6) Strategi Pemberdayaan Masyarakat : Penjajagan 
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Kebutuhan Masyarakat; (7) Refleksi Strategi dan Teknik Pemberdayaan 
Masyarakat; (8) Pengorganisasian masyarakat dan Community 
Organizer (CO); (9) Jaringan sosial (networking); (10) Metode dan 
Teknik Fasilitasi Forum; (11) Advokasi kebijakan publik. 

32. Metodologi Ilmu Sosial (SPE 6420)

  Secara umum mata kuliah ini membahas tentang Ilmu Sosial 
dari tiga level pemikiran, yaitu epistemologi, teori dan metodologi. 
Pada level epistemologi membahas pandangan-pandangan mendasar 
Ilmu Sosial tentang obyek studinya (manusia atau masyarakat), pada 
level teori membahas pengertian teori dan penggunaannya dalam 
Ilmu Sosial, sedangkan pada level metodologi membahas tentang 
logika penggunaan metode penelitian dalam Ilmu Sosial.Secara 
umum mata kuliah ini membahas: (1) Hegemoni Positivisme, (2) 
Teori, Hipotesis, Observasi dan Generalisasi Empirik, (3) Induktivisme 
dan Falsifikasionisme, (4) Ilmuwan, Ilmu dan Obyektivitas, (5) Riset 
Partisipatoris, (6) PRA dan RRA, (7) Epistemologi Ilmu Sosial, (8) 
Pilihan Fokus Studi, (9) Teori dan Metode Pembangunan Masyarakat, 
(10) Proses Penelitian Sosial, (11) Fokus Penelitian Ilmu Sosial.

33. Praktikum 2 (SPE 6447)

  Mata kuliah ini terdiri dari dua bagian, yaitu pendalaman mengenai 
metode penelitian sosial, khususnya metode penelitian kualitatif, dan 
aplikasi metode penelitian tersebut dalam kegiatan penelitian. Di 
bagian awal kuliah, mahasiswa diajak untuk melakukan refreshing 
mengenai metode penelitian sosial secara garis besar, kemudian 
mahasiswa diarahkan untuk lebih memahami tentang metode 
penelitian kualitatif dengan beberapa pendekatan. Kegiatan penelitian 
lapangan dilakukan secara berkelompok, setiap kelompok terdiri dari 
4 – 5 orang mahasiswa. Setiap kelompok dibimbing untuk menyusun 
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proposal penelitian sesuai dengan tema yang disepakati. Dosen akan 
memfasilitasi dan membimbing setiap kelompok dalam menyusun 
proposal penelitian. Mahasiswa diberi kebebasan untuk menentukan 
pilihan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitiannya. 
Pada pertengahan semester, diadakan seminar proposal penelitian. 
Maksud dari seminar ini adalah untuk mendapatkan kritik dan masukan 
untuk memperbaiki proposal penelitian sebelum turun ke lapangan. 
Melalui mekanisme ini, diharapkan mahasiswa akan mendapatkan 
banyak pengalaman dari penelitian yang dilakukannya. Rincian mata 
kuliah ini antara lain meliputi: (1) Pengantar; (2) Pengertian Metode 
Penelitian Kualitatif dan Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif; (3) 
Unsur-unsur Penelitian Kualitatif; (4) Unsur-unsur Penelitian Kualitatif; 
(5) Analisa Data Kualitatif; (6) Penelitian lapangan.

34. Kapita Selekta PSdK (SPE 6602)

  Mata kuliah ini mendiskusikan isu-isu terkini mengenai pem-
bangunan sosial dan kesejahteraan. Melalui matakuliah ini mahasiswa 
diharapkan mampu untuk melakukan kajian kritis terhadap berbagai 
kasus aktual pambangunan masyarakat baik yang terjadi di Indonesia 
maupun di negara berkembang lainnya. Isu-isu yang diangkat adalah 
isu program penanggulangan kemiskinan dan pengelolaaannya, 
pendataan program perlindungan sosial, indicator kesejahteraan 
rakyat, korupsi dalam bantuan sosial, mobilisasi pemilih menggunakan 
bantuan sosial, dan minimarket dan sektor informal. Rincian mata kuliah 
ini setidakmenya mencakup: (1) Pendahuluan dan diskusi silabus; 
(2) Program penanggulangan kemiskinan dan pengelolaaannya; (3) 
Data kemiskinan rumah tangga dan program perlindungan sosial; (4) 
Pendekatan kapasitas dan indikator kesejahteraan rakyat; (5) Korupsi 
dalam bantuan sosial; (6) Mobilisasi pemilih menggunakan bantuan 
sosial; (7) Minimarket dan sektor informal; (8) Penguatan institusi 
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lokal dalam menyambut program bantuan sosial; (9) Institutional 
entrepreneurship: bank sampah untuk dana asuransi kesehatan; 
(10) Peran aktor lokal dalam pengembangan institusi: menyambut 
kebijakan sosial pemerintah; (11) Kesipan lembaga dalam program 
BPJS; (12) BPJS: antara harapan dan realita; (13) Pembahasan paper 
mengenai fenomena pembangunan sosial di Indonesia; (14) presentasi 
dan review perkuliahan.

35. Teori Perencanaan (SPE 2423)

  Mata kuliah Teori Perencanaan menjelaskan tentang konsep-
konsep pemahaman perencanaan yang ada di Indonesia. Beberapa 
teori yang menjadi dasar dalam pemahaman teori perencanaan 
untuk menghasilkan perencanaan yang logis dan eligible, sehingga 
perencanaan dapat bermanfaat untuk menciptakan kesejahteraan 
bagi masyarakat. Mata kuliah ini antara lain meliputi: (1) Pengantar; 
(2) Sekilas Tentang Administrasi; (3) Perencanaan sebagai Fungsi 
manajemen; (4) Jenis/Elemen Perencanaan dan strateginya; 
(5) Faktor-faktor Kegagalan Perencanaan; (6) Hubungan Fungsi 
Perencanaan dengan fungsi Manajemen yang lain; (7) Kerangka Teori 
Perencanaan; (8) Aspek penting dalam perencanaan; (9) Perencanaan 
umum; (10) Grand design Perencanaan; (11) Perencanaan program; 
(12) Perkembangan teori perencanaan; (13) Monitoring dan evaluasi.

36. Kepemimpinan Sosial (SPE 4431)

  Mata kuliah Kepemimpinan Sosial menjelaskan tentang 
permasalahan kepemimpinan yang terjadi ditengah-tengah kelompok 
social dan masyarakat, dengan mengunakan berbagai perspektif teori 
dan evidence based learning (pembelajaran berbasis peristiwa/kejadian 
nyata), sehingga mahasiswa dapat memiliki bekal yang memadai untuk 
menganalisis dan mmpraktekakan tentang pengehatian maupun skill 
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kepemimpinan yang diperoleh selama mengikuti kuliah. Mata kuliah 
ini antara lain mencakup: (1) Pengantar; (2) Pengertian dan ruang 
lingkup kepemimpinan sosial; (3) Pemimpin dan kepemimpinan; (4) 
Jenis-jenis dan ketrampilan kepemimpinan; (5) Tipe kepemimpinan; (6) 
Kualitas kepemimpinan; (7) Kualitas Kepemimpinan sejati; (8) Evolusi 
pemahaman terhadap kepemimpinan dan berbagai pendekatan dalam 
analisis kepemimpinan; (9) Pendekatan sifat dalam kepemimpinan; 
(10) Pendekatan ketrampilan dalam kepemimpinan; (11) Pendekatan 
gaya dalam kepemimpinan; (12) Pendekatan situasional dalam 
kepemimpinan; (13) Kepemimpinan yang melayani; (14) Review.

37. Manajemen Pengetahuan Lokal (SPE 8212)

  Kuliah Manajemen Pengetahuan Masyarakat Setempat ini 
penting diberikan mahasiswa agar mahasiswa mampu menangkap, 
meng analisis dan mengembangkan pengetahuan masyarakat, 
pening kat an kinerja masyarakat, keunggulan kompetitif, atau tingkat 
inovasi yang lebih tinggi. Secara umum tujuan kuliah ini adalah; 
Mahasiswa manguasai metode pengambilan data, menganalisanya, 
dan menuliskan dan mengembangkan modul untuk pendidikan 
masyarakat. Sehingga masyarakat mampu mengembangkan daya 
dukung kehidupannya seperti; (1) Mengelola local knowledge; (2) 
Mengelola local skill; (3) Mengelola local technology; (4) mengelola 
local spirit / local etos kerja. Kemampuan sebuah masyarakat dalam 
ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor daya saing 
yang sangat penting. Namu pertanyaannya, pengetahuan macam apa 
yang seharusnya dikelola (managed) oleh masyarakat? Rincian mata 
kulian ini antara lain mencakup: (1) Pradaya; kontrak alur proses dan 
pembagian kelompok; (2) Pemahaman dasar manajemen pengetahuan 
lokal; (3) Metodologi Pengambilan data pengetahuan lokal; (4) Metode 
analisis dan Teknik penulisan dokumen data data pengetahuan lokal; 
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(5) Praktek pengambilan data, analisis, penulisan dan penuturan data 
pengetahuan entitas masyarakat tani/ternak; (6) Praktek pengambilan 
data, analisis, penulisan dan penuturan data pengetahuan entitas 
masyarakat pedagang di pasar tradisional; (7) Praktek pengambilan 
data, analisis, penulisan dan penuturan data pengetahuan kesehatan 
masyarakat desa; (8) Praktek pengambilan data, analisis, penulisan dan 
penuturan data pengetahuan pelesatarian lingkungan di masyarakat 
desa; (9) Praktek pengambilan data, analisis, penulisan dan penuturan 
data pengetahuan entitas masyarakat pedagang di pasar tradisional; 
(10) Teknik penyusunan modul pendidikan masyarakat berbasis 
pengetahuan lokal.

38. Pendidikan Kemasyarakatan (SPE 8213)

  Mata kuliah ini membahas tentang kehidupan manusia yang 
diawali dari masa kanak-kanak, remaja sampai dewasa , Sosialisasi 
sampai internalisasi selalu dilakukan didalam kehidupan manusia 
sehingga manusia dapat eksis dan berkembang sesuai dengan 
kemampuannya lewat pendidikan yang dialaminya.Setelah mengikuti 
mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep 
dan pentingnya Pendidikan Kemasyarakatan, dengan memahami 
Pendidikan Kemasyarakatan mahasiswa dapat Memberdayaan dan 
Meningkatan Kualitas hidup Masyarakat. Mata kuliah ini meliputi 
antara lain: (1) Sosialisasi; (2) homo ludens; (3) adaptivitas; (4) peer 
group; (5) lifestyle; (6) internalisasi.

39. Statistik Sosial (SPE 8214)

  Mata Kuliah Statistik Sosial merupakan mata kuliah pilihan Prodi 
S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Pengajaran mata kuliah 
ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa memahami pengertian 
dasar mengenai Statistik Sosial yang nantinya dapat digunakan 
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untuk menganalisa penelitian-penelitina sosial termasuk tugas akhir 
untuk mendapat gelar kesarjanaan satu. Diharapkan mahasiswa akan 
paham bahwa Metode Penelitian Kuantitatif dan teknik analisa statistik 
adalah kegiatan yang tidak dapat dipisahkan.Topik bahasan meliputi 
pengertian dan konsep-konsep dalam Statistik Sosial, metode dan 
teknikanalisis statistik yang berhubungan dengan fenomena sosial yang 
dapat diselesaikan secaramanual maupun dengan program komputer.
Materi pokok yang menjadi dasar perkuliahan ini : (1) Mendesain 
instrumen penelitian; (2) Konsep-konsep dasar dalam statistik sosial; 
(3) Pengukuran dan teknik analisa staistik dalam ilmu-ilmu sosial; dan 
(4) Pemilihan dan Penentuan Staistik Sosial dalam berbagai kasus.

40. Ekonomi Kerakyatan (SPE 2433)

  Mata kuliah ini secara umum membahas tentang hal-hal yang 
berkaitan dengan ekonomi kerakyatan. Pada awal kuliah, mahasiswa 
diajak untuk memahami tentang posisi ekonomi kerakyatan sebagai 
alternatif (jalan tengah) dari sistem perekonomian kapitalis dan 
sosialis. Pembahasan selanjutnya menyangkut modal sosial dalam 
ekonomi rakyat. Kemudian pembahasan mengenai berbagai isu yang 
menyangkut ekonomi kerakyatan seperti koperasi, Lembaga Keuangan 
Mikro, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan pasar modern/
pasar tradisional. Mata kulian ini antara lain meliputi: (1) Pengantar; 
(2) Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Ekonomi Rakyat; (3) Modal Sosial 
Ekonomi Rakyat; (4) Demokrasi Ekonomi; (5) Usaha Bersama : Koperasi 
dan Non Koperasi; (6) Sejarah Kebijakan Pengembangan Koperasi; (7) 
Koperasi dan Globalisasi Ekonomi; (8) Belajar dari Grammen Bank 
Bangladesh; (9) UMKM Di Indonesia (Masalah dan Tantangan); (10) 
Kebijakan UMKM di Indonesia; (11) Agenda Kebijakan UMKM ke Depan 
Indonesia; (12) pasar modern vs tradisional; (13) Review Perkuliahan: 
Agenda Ekonomi.
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41. Pluralisme Kesejahteraan (SPE 3405)

  Matakuliah pluralisme kesejateraan ini bertujuan untuk membahas 
mengenai konsep pluralism kesejahteraan, perkembangannya, 
dan perdebatan ideologisnya. Matakuliah ini juga akan membahas 
mengenai pergeseran peranan aktor dalam distribusi kesejahteraan. 
Pola pergeseran peran aktor dalam distribusi kesejahteraan dan peran 
tiap-tiap aktor dalam distribusi kesejahteraan yang terjadi di welfare 
state dan di negara berkembang bebeda. Untuk memberikan gambaran 
yang riil mengenai peran dan pergeseran peran aktor tersebut maka 
kajian isu tersebut akan membahas perbandingan yang terjadi di 
welfare state dan di negara berkembang. Mata kulian antara lain dapat 
dirinci sebagai berikut: (1) Pengantar; (2) Review konsep kesejateraan 
sosial; (3) Konsep pluralism kesejahteraan; (4) perkembangan 
konsep pluralism kesejahteraan; (5) Globalisasi dan pluralisme 
kesejahteraan; (6) Demokratisasi dan pluralisme kesejahteraan; 
(7) Perdebatan ideologis konsep pluralism kesejahteraan; (8) Pola 
pergeseran peranan aktor distribusi kesejateraan di negara maju-1; 
(9) Pola pergeseran peranan aktor distribusi kesejateraan di negara 
maju-2; (10) Pola pergeseran peranan aktor distribusi kesejateraan di 
negara berkembang-1; (11) Pola pergeseran peranan aktor distribusi 
kesejateraan di negara berkembang -2; (12) Peranan negara dalam 
distribusi kesejahteraan; (13) Peranan sector privat dalam distribusi 
kesejahteraan; dan (13) Peranan masyarakat dan rumah tangga dalam 
distribusi kesejahteraan.

42. Gender, Keluarga, dan Pembangunan (SPE 8215)

  Mata kuliah ini menggunakan analisis jender untuk melihat 
dina mika keluarga dan pembangunan. Pendekatan pembangunan 
yang dominan sering tidak memperhitungkan isu keadilan jender. 
Untuk menelah lebih lanjut hal ini, mata kuliah ini akan memaparkan 
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sejarah pemikiran Feminisme, konseptualisasi jender, keluarga dan 
pembangunan, bagaimana ketidakadilan jender berlangsung dalam 
proses pembangunan, serta wacana alternatif solusi bagi isu-isu 
ketidakadilan jender. Mata kuliah ini antara lain mencakup materi: (1) 
pengantar; (2) batasan jender; (3) pembagian kerja secara seksual; 
(4) analisis jender, keluarga, dan pembangunan; (5) jender dan 
pemberdayaan. 

43. Hubungan Industrial (SPE 2424)

  Hubungan antara organisasi buruh, pemilik perusahaan, dan 
negara dalam proses produksi merupakan isu problematik yang 
mengundang perdebatan serius. Perdebatan itu terkonsentrasi pada 
peran, sistem produksi, dan kontribusi tiap-tiap aktor. Perspektif kanan 
menegaskan pentingnya hubungan yang harmonis ketiga pelaku 
hubungan industrial. Suatu perusahaan dipandang sebagai suatu 
orgaisasi yang dibangun dari hubungan sistemik di antara ketiga 
peranan tersebut. Proses produksi akan berjalan dengan optimal 
kalau relasi antar aktor itu merupakan relasi yang harmonis. Konflik 
di antara mereka merupakan ancaman yang akan menghambat 
jalannya produksi. Namun demikian, perspektif lain menyatakan 
bahwa konflik bukanlah hal yang tabu dalam proses produksi. Melalui 
konflik dimungkinkan adanya dinamika sosial. Melalui konflik juga 
dimungkinkan distribusi fasilitas produksi yang merata. Melalui 
perspektif-perspektif tersebut diskusi mengenai hubungan industrial 
bisa dikembangkan lebih mendalam.Setelah mengikuti matakuliah 
ini diharapkan mahasiswa mampu melakukan kajian kritis terhadap 
fenomena-fenomena yang menyangkut masalah perburuhan dan 
berbagai konsekuensi kelembagaannya. Kajian ini merupakan kajian 
yang penting, karena isu perburuhan merupakan salah satu komponen 
dasar dalam dinamika pembangunan baik di negara-negara maju 
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maupun negara berkembang. Mata kuliah ini mencakup antara lain: 
(1) Pengantar; (2) Ruang lingkup dan pengertian hubungan industrial; 
(3) Perkembangan model produksi; (4) Revolusi industry; (5) Kerja dan 
industry; (6) Sejarah Industrialisasi di Indonesia; (7) Serikat Pekerja: 
Pengertian, Karakteristik, Struktur, dan Fungsinya; (8) Gerakan Buruh 
dan Collective Bargaining; (9) Konsiliasi, arbitrasi, dan aksi perburuhan; 
(10) Upah Minimum dan kesejahteraan tenaga kerja; (11) Jaminan 
sosial untuk tenaga kerja; (12) Decent work; (13) Decent Work on 
Domestic Worker; (14) Presentasi kelas.

44. Reforma Agraria dan Lembaga Keirigasian (SPE 2431)

  mata kulian ini membahas tentang permasalahan agraria yang 
terjadi pada proses pembangunan masyarakat ditinjau dari berbagai 
aspek, terutama aspek sosiologi, ekonomi dan politik. Permasalahan 
agraria tersebut secara micro mencakup permasalahan di bidang 
pembangunan keagrariaan, sedangkan secara makro mencakup 
permasalahan pembangunan masyarakat yang terkait dengan 
keagrariaan. Dalam mata kuliah ini keterkaitan kedua hal tersebut 
dilihat dan dianalisis melalui topik-topis berikut ini: (1) pengertian 
dan permasalahan agraria; (2) petani dan permasalahan agraria; 
(3) UUPA 1960 dan permasalahannya; (4) politik agrarian nasional 
dan permasalahan di berbagai negara; (5) agrarian reform and land 
reform; (6) konflik agrarian, masyarakat adat, dan permasalahan 
agrarian; (7) advokasi petani; (8) Sekilas Pertanian di Indonesia; (9) 
Sekilas Sumberdaya Air di Indonesia; (10) Prinsip dasar sistem irigasi; 
(11) studi-studi kasus; (12) pengelolaan irigasi partisipatif; (13) 
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
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45. Sistem Informasi Sosial (SPE 3444)

  Mata kuliah ini membicarakan aspek sosial dari perkembangan 
Teknologi Informasi.Perkembangan ini dirasa sedemikian cepat 
sehingga mempengaruh baik langsung maupun tidak langsung pada 
perkembangan masyarakat. Resistensi merupakan masalah yang 
sering muncul. Kuliah ini diharapkan akan mampu mengembangkan 
suatu pemahaman kritis tentang bagaimana dunia ‘online’ dan dunia 
‘offline’ saling mempengaruhi, berjalan seiring bahkan mungkin saling 
mematikan serta bagaimana dunia ‘online’ akan memberikan identitas 
diri yang tetentu pada setiap user. Rincian bahasan mata kuliah antara 
lain meliputi: (1) Pengantar kuliah; (2) Pengantar Informatika Sosial; (3) 
Pengantar Ilmu Sosial Dasar; (4) Hubungan Manusia dan Teknologi; 
(5) Lahirnya Masalah Sosial akibat perkembangan ICT; (6) Internet dan 
Perubahan Sosial; (7) Masyarakat Informasi/Network Society/Digital 
Society; (8) ICT dalam bidang Bisnis/ Perkantoran; (9) ICT dalam Bidang 
Politik (Demokrasi dan Terorisme); (10) Jaringan Sosial Elektronik; 
(11) Dampak Sosial Jaringan Sosial Elektronik; (12) Dampak Sosial 
Implementasi Sistem Informasi; (13) Implementasi UU ITE; (14) Review.

46. Aspek Politik dalam Kebijakan Sosial (SPE 3401)

  Matakuliah ini bertujuan untuk membahas mengenai kebijakan 
sosial ditinjau dari perspektif ilmu politik. Pembahasan materi 
perkuliahan akan mencakup review konsep kebijakan sosial, 
perdebatan politik dalam kebijakan sosial, peran dan kepentingan 
masyarakat sipil, negara, dan pasar dalam kebijakan sosial, politik 
kebijakan sosial di welfare state, politik kebijakan sosial di negara 
berkembang, isu institusi dalam kebijakan sosial, dan mobilisasi 
menggunakan kebijakan sosial. Untuk memperdalam pembahasan 
dalam perkuliahan, matakuliah ini akan membahas mengenai isu-isu 
kebijakan sosial yang terjadi di welfare state (negara kesejahteraan) 
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dan di negara berkembang. Rincian materi kuliah ini mencakup: (1) 
Pengantar; (2) Politik dan kebijakan sosial; (3) Reformasi kesejahteraan; 
(4) Hak warga negara dan kebijakan sosial; (5) Negara, redistribusi, 
dan kebijakan sosial; (6) Kebijakan sosial dan legitimasi politik; (7) 
Kebijakan sosial dan mobilisasi politik; (8) Isu Institusi dalam kebijakan 
sosial; (9) Institusi dan mobilisasi dalam konteks kebijakan sosial; (10) 
Peran Institusi dalam sosialisasi dan implementasi kebijakan sosial; 
(11) Institutional Entreprenurship dalam kaitannya dengan kebijakan 
sosial; (12) Institutional Enterpreneurship and welfare state; (13) 
Institusi sosial dan politik kebijakan. 

47. Kebijakan Sosial dan Globalisasi (SPE 4444)

  Matakuliah ini bertujuan untuk membahas mengenai implikasi 
globalisasi pada perkembangan kebijakan sosial di negara maju 
(yang termasuk dalam kategori di welfare state) dan di negara 
berkembang. Dalam hal ini globalisasi dilihat sebagai konteks dan 
pendorong terjadinya perkembangan kebijakan sosial. Globalisasi 
yang mendorong munculnya keterbukaan sistem politik-ekonomi dan 
persaingan ekonomi global mengakibatkan perubahan peta politik 
dan kapasitas negara dalam distribusi kesejahteraan di welfare state. 
Pada saat yang sama, globalisasi menempatkan posisi institusi-
institusi global, yaitu World Bank, International Monetary Fund, 
dam World Trade Organization dalam restrukturisasi sistem-politik 
ekonomi di negara berkembang. Restrukturisasi sistem politik-
ekonomi ini mengakibatkan implikasi perkembangan sistem kebijakan 
sosial di negara berkembang. Mata kuliah ini mencakup bahasan: 
(1) Pengantar; (2) Posisi Institusi-institusi Global; (3) Restrukturisasi 
sistem ekonomi politik di negara berkembang; (4) Perkembangan 
sistem kebijakan sosial; (5) Institusi dan Globalisasi; (6) Institusi di 
Indonesia dalam Globalization circle; (7) Institutional Enterpreneurship 
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and Globalization; (8) Globalisasi dan perubahan politik-ekonomi 
di welfare state; (9) Perubahan Kebijakan sosial sebagai akibat 
globalisasi; (10) World Bank, IMF, dan transisi ekonomi di negara 
berkembang; (11) Transisi ekonomi dan distribusi jaring pengaman 
sosial; (12) Jaring pengaman sosial dan pemenuhan kebutuhan pokok 
masyarakat miskin; (13) Penutup: Globalisasi dan perkembangan 
kebijakan sosial di negara berkembang. 

48. Analisis dan Kebijakan Perumusan Sosial (SPE 8203)

  Keberhasilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi 
masyarakat akan ditentukan oleh sejauh mana kualitas dan ketepatan 
sasaran dari kebijakan sosial yang dibuat. Selama ini kegagalan 
untuk mewujudkan kesejahteraan sosial seringkali disebabkan karena 
kebijakan sosial yang dibuat cenderung elitis dan tidak responsif 
terhadap kebutuhan sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh 
karena itu, kebijakan sosial perlu untuk dianalisis dan dirumuskan 
secara tepat sehingga benar-benar tepat sasaran. Rincian pembahasan 
mata kuliah ini antara lain mencakup: (1) Pengantar; (2) Analisis 
kebijakan dalam Kebijakan Sosial; (3) Kerangka Analisis dan Bentuk-
bentuk Analisis Kebijakan; (4) Pendekatan Dalam Analisis Kebijakan 
Sosial; (5) Perumusan kebijakan sosial; (6) Implementasi Kebijakan; 
(7) Meramal masa depan kebijakan sosial; (8) Evaluasi Kebijakan 
Sosial; (9) presentasi dan diskusi kelas.

49. Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi Kebijakan (SPE 
3402)

  Pengorganisasian Masyarakat merupakan cara yang pada 
umumnya digunakan oleh organisasi masyarakat sipil untuk melakukan 
strategi atau upaya secara kolektif dengan mendayagunakan seluruh 
potensi sumberdaya, kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki untuk 
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mencapai tujuan-tujuan bersama. Dalam upaya melakukan gerakan 
untuk perubahan, masyarakat membutuhkan dukungan regulasi 
yang sesuai dan berpihak pada mereka, sehingga advokasi kebijakan 
merupakan rangkaian dari tahapan pengorganisasian masyarakat. 
Melalui pembekalan dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan 
dapat memiliki kemampuan dan bekal teoritis untuk menjelaskan 
berbagai fenomena dan persoalan pengorganisasian masyarakat 
yang ada terutama untuk menggerakkan masyarakat dan melakukan 
perubahan kearah yang lebih baik.Mata kuliah mendiskusikan 
antara lain: (1) Pengantar; (2) Pengertian dan ruang lingkup 
pengorganisasian sosial; (3) Langkah-langkah Pengorganisasian 
Masyarakat ; (4) Pendekatan pengorganisasian masyarakat; (5) 
Katalis Perawatan Komunitas ; (6) Pengorganisasian masyarakat 
adat; (7) Merancang Strategi Perubahan ; (8) Peran pengorganisir 
masyarakat; (9) Pengalaman pengorganisasian masyarakat; (10) 
Urgensi jaringan dalam pengorganisasian masyarakat; (11) Keterkaitan 
pengorganisasian masyarakat dan advokasi kebijakan; (12) Strategi 
advokasi kebijakan; (13) Evaluasi dampak advokasi; (14) Review.

50. Metode dan Teknik Fasilitasi (SPE 3403)

  Dalam kerja-kerja pemberdayaan masyarakat yang 
menempatkan komunitas masyarakat sebagai subyek, dibutuhkan 
pengorganisir masyarakat (community organizer)/CO yang memiliki 
berbagai ketrampilan bekerja bersama masyarakat. Salah satu 
ketrampilan penting yang harus dimiliki adalah menjadi fasilitator 
dalam forum-forum yang mendorong partisipasi aktif masyarakat. 
Forum-forum tersebut telah berlangsung dalam masyarakat, baik 
yang rutin seperti musyawarah warga, sarasehan, rembug warga 
maupun yang dilaksanakan secara khusus untuk maksud tertentu. 
Tetapi, pada umumnya forum dalam masyarakat tersebut bersifat 
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monoton, dominasi dari orang atau kelompok tertentu sehingga sulit 
menghasilkan keputusan-keputusan yang partisiaptif dan produktif. 
Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan 
fasilitator yang tidak mampu mendorong pengembangan suasana 
forum. Oleh karena itulah para mahasiswa sebagai calon-calon agen 
pemberdayaan masyarakat perlu dibekali metode dan teknik fasilitasi 
agar mampu menjadi CO yang handal. Mata kuliah ini meliputi 
rincian antara lain: (1) Pengantar; (2) Pembelajaran Orang Dewasa 
(POD); (3) People Centered Development dan Strategi Pemberdayaan 
Masyarakat; (4) social mapping; (5)Fasilitasi dan Fasilitator; (6) Teknik 
Mendengarkan dan Media Fasilitasi; (7) Masalah dalam Fasilitasi dan 
Cara Pemecahannya; (8) ORID: Metode Fasilitasi untuk Pemecahan 
Masalah; (9) Teknik-teknik Fasilitasi: Brainstorming (curah pendapat), 
Round Robbin (giliran), Buzz Groups (kelompok lebah), Meta Plan, 
Diskusi Kelompok, Role Playing (bermain peran).

51. Gerakan Sosial dan Pembangunan (SPE 8206)

  Mata kuliah Gerakan Sosial dalam Pembangunan merupakan 
mata kuliah yang ditawarkan sebagai mata kuliah pilihan konsentrasi 
di Prodi S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Gerakan sosial 
dalam perkuliahan ini dikaitkan dengan pergeseran paradigma di 
dalam Ilmu Sosial, di mana pergeseran paradigma tersebut sangat 
berpengaruh pada pemetaan varian-varian gerakan sosial. Pemahaman 
umum terkait gerakan sosial sangat kental dengan nuansa perlawanan 
politik terhadap pemegang kekuasaan yang dianggap otoriter dan 
represif. Di seluruh penjuru dunia muncul gerakan perlawanan rakyat 
dengan variasi, frekuensi dan intensitas yang semakin bertambah 
dan kompleks. Gerakan sosial dalam konteks ini merupakan gerakan 
politik untuk mewujudkan perubahan sosial sebagaimana yang 
dikehendaki masyarakat. Kehidupan suatu masyarakat justru akan 
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berkembang dan maju apabila selalu berhadapan dengan gerakan 
sosial yang dapat mempengaruhi cara berpikir mereka. Lebih lanjut, 
tidak hanya pada level strukturalis tersebut, ada gerakan dekonstruktif 
yang merupakan refleksi dari pergeseran paradigma di dalam ilmu 
sosial, di mana manifestasi dari gerakan sosial ini adalah berbasis isu 
bukan ideologis lagi. Berangkat dari substansi tersebut, diharapkan 
mahasiswa mampu memahami akar historis dan pemetaan varian-
varian gerakan sosial yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Rincian 
mata kuliah ini antara lain mencakup: (1) Pengantar; (2) Pergeseran 
paradigma di dalam Ilmu Sosial; (3) Tahapan pertama gerakan sosial: 
pendekatan psikologis dan contoh; (4) Tahapan pertama gerakan sosial: 
pendekatan psikologis dan contoh; (5) Tahapan pertama gerakan sosial: 
pendekatan psikologis dan contoh; (6) Tahapan kedua gerakan sosial: 
pendekatan struktural dan contoh kasus; (7) Tahapan kedua gerakan 
sosial: pendekatan struktural dan contoh kasus; (8) Tahapan ketiga 
gerakan sosial: pendekatan struktural dan contoh kasus; (9) Tahapan 
ketiga gerakan sosial: pendekatan post-strukturalis dekonstruktif; (10) 
Gerakan sosial di Indonesia; (11) refleksi gerakan sosial.

52. Sejarah Perkembangan dan Konsep CSR (SPE 3404)

  Mata kuliah ini membahas mengenai perkembangan CSR 
sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan 
lingkungannya, sejak awal hingga perkembangan terakhir. Berbagai 
macam fenomena tentang pelaksanaan CSR juga menjadi bagian yang 
didiskusikan dalam mata kuliah ini. Dalam perkembangannya, praktek 
kegiatan CSR antar negara ternyata menunjukkan pengalaman yang 
berbeda, demikian halnya dengan bentuk campur tangan negara dalam 
kegiatan CSR juga cukup variatif. Untuk mengkerangkai pemahaman 
dan analisis CSR, mata kuliah ini juga mendiskusikan tentang konsep 
dan teori CSR. Melalui bekal pemahaman teoritik mahasiswa akan 
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mempunyai bekal yang cukup untuk melakukan analsisi tentang CSR. 
Sedangkan secara global, mata kuliah ini juga membahas mengenai 
relasi antara perusahaan, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian 
lingkungan yang pada saat ini sedang hangat dibicarakan. Sedangkan 
pada tataran teknis mata kuliah ini juga mendiskusikan beberapa 
studi kasus implementasi CSR di sektor pertambangan, manufaktur 
dan jasa. Rincian mata kuliah ini antara lain: (1) Pengantar; (2) Konsep 
Dasar CSR; (3) Perdebatan teori csr; (4) CSR dan etika bisnis; (5) 
Evolusi Definisi CSR; (6) Pergeseran paradigma perusahaan, “singgle 
to triple”; (7) Konseptualisasi CSR dalam manajemen; (8) CSR dalam 
perspektif konsumen; (9) Perkembangan Standarisasi CSR; (10) 
Perkembangan Regulasi tentang CSR; (11) CSR dan pembangunan 
berkelanjutan; (12) Case Study CSR di sektor pertambangan; (13) 
CSR di sektor manufaktur; (14) CSR di sektor jasa; (15) Kritik terhadap 
konsep CSR.

53. Etika dan Kebijakan Korporasi (SPE 8202)

  Mata kuliah ini akan membahas dan mendiskusikan mengenai 
etika dan kebijakan korporasi yang kaitannya dalam mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat. Kondisi kesejahteraan masyarakat tidak 
dapat dilepaskan dari pilihan model pembangunan. Pembangunan 
setidaknya harus mencakup tiga hal pokok, yaitu moral, nation building, 
dan sosial. Dalam melakukan pembangunan perlu menggunakan etika 
karena tujuan pembangunan adalah untuk kepentingan bersama. 
Subyek pembangunan salah satunya adalah korporasi yang dalam 
pembelajaran ini bukan dilihat dari sisi keberlangsungan korporasi 
dalam menjalankan usahanya dan mendapatkan untuk tetapi lebih 
kepada bagaimana suatu korporasi menggunakan etika dalam 
menjalankan usaha sehingga prinsip kesejahteraan dan keadilan 
bagi masyarakat terwujud. Mata kuliah ini antara lain mencakup: (1) 
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Pengantar; (2) Ruang Lingkup Etika Pembangunan; (3) Ruang Lingkup 
Etika dan Kebijakan Korporasi; (4) Aliran Kiri dan Aliran Kanan; (5) Teori 
Etika; (6) Prinsip-Prinsip Keadilan; (7) Prinsip Ekonomi dan Keadilan; 
(8) Korporatokrasi; (9) Isu dalam bisnis etik: corporate responsibilities; 
(10) Etika dalam bisnis internasional; (11) Diskusi kelas; (12) Review.

54. Analisis Tata Kelola CSR (SPE 3405)

  Dalam kuliah Tata-Kelola CSR ini akan dilakukan pembelajaran 
efektif tentang bagaimana CSR dikelola dengan berbagai cara, metode 
dan atau model yang dilatarbelakangi oleh kedua situasi di atas. 
Dimulai dari isu konsep umum pengelolaan dan kemudian direduksi ke 
isu perencanaan kegiatan CSR, materi pembelajaran selanjutnya diisi 
dengan kasus-kasus penerapan model tata-kelola CSR di berbagai 
perusahaan nasional maupun multinasional yang berbeda jenis 
dan aktivitasnya. Pembahasan tentang model tata-kelola ini akan 
memperkaya pemahaman mahasiswa tentang keragaman pola CSR 
di satu sisi dan spesifikasi program CSR di berbagai perusahaan di sisi 
lain. Rincian mata kuliah ini meliputi: (1) Pengantar; (2) Penatalayanan 
CSR: Dasar dan Tujuan; (3) Dorongan untuk Pengembangan CSR; 
(4) Relasi Korporasi dengan Komunitas; (5) Perencanaan CSR 1; (6) 
Perencanaan CSR 2; (7) Pengorganisasian CSR; (8) Model Performa 
CSR; (9) Model Manajemen SIGMA untuk CSR; (10) Model kemitraan 
CSR; (11) Parameter Keberhasilan CSR; (12) Success story; (13) 
Mengevaluasi kinerja CSR; (14) Penutup/evaluasi.

55. Konflik di Kawasan Industri (SPE1245)

  Mata kuliah ini mendiskusikan konflik-konflik yang terjadi 
berkaitan dengan aktivitas industrial. Secara spesifik terdapat dua 
isu utama yaitu: konflik dan resolusi konflik dalam konteks interaksi 
antara aktor-aktor negara, korporasi dan komunitas – masyarakat 
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sipil. Diskusi terkait konflik-konflik yang terjadi, akan dikaitkan dengan 
jenis industri, karakteristik masyarakatnya yang ada di sekitar wilayah 
industri dan tata kelola yang ada. Setelah mengikuti perkuliahan ini 
dan lulus dengan standar yang ditentukan, mahasiswa dapat (1) 
mengidentifikasi potensi konflik yang ada di wilayah industrial; (2) 
menggunakan konsep-konsep ataupun teori-teori yang relevan untuk 
menganalisis penyebab-akar konflik, eskalasi konflik, serta alternatif 
resolusi konflik yang ada; dan (3) merumuskan langkah-langkah 
pelaksanaan community development sebagai salah satu strategi 
resolusi konflik. Rincian mata kuliah ini meliputi: (1) Pengantar; (2) 
Pengertian Konflik; (3) Penyebab - akar konflik; (4) Eskalasi dan de-
eskalasi konflik; (5) Variasi konflik berbasis pada operasi produksi 
perusahaan; (6) Identifikasi potensi konflik-1; (7) Identifikasi potensi 
konflik-2; (8) Resolusi Konflik; (9) Tata kelola penyelesaian konflik-1; 
(10) Tata kelola penyelesaian konflik-2; (11) Comdev sebagai salah 
satu strategi Resolusi Konflik-1; (12) Comdev sebagai salah satu 
strategi Resolusi Konflik-2; (13) Social license index; dan (14) Refleksi 
kelas.

56. Manajemen Bencana Berbasis Komunitas (SPE1249)

  Konsentrasi mata kuliah Manajemen Bencana Berbasis Komunitas 
sengaja dirancang untuk membekali dan melibatkan mahasiswa 
pada upaya memperkaya diskursus dan kajian kebencanaan melalui 
perpsektif pembangunan sosial. Kebencanaan di dalam mata kuliah 
ini dimaknai sebagai kejadian yang perlu dikerangkai secara sosial 
melalui partisipasi komunitas secara menyeluruh. Perhatian sentral 
pada aspek sosial komunitas inilah yang menjadi titik tolak sekaligus 
pembeda dengan analisis kebencanaan pada berbagai bidang studi 
lain baik di dalam kluster sains (Geografi, Teknik, Agro-forestry, dan 
Kesehatan) maupun sosiohumaniora lainnya (Kebijakan Publik, Hukum, 
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Budaya, dan Ekonomi). Dalam hal meletakkan komunitas sebagai 
subjek dalam pembangunan sosial di bidang kebencanaan, secara 
umum mata kuliah ini membekali mahasiswa melalui tiga komponen 
dasar pembelajaran. Pertama, pengayaan terhadap teori, konsep, 
dan isu tentang bencana dan relevansinya terhadap aspek sosial di 
dalam komunitas. Pertama, pengayaan terhadap teori, konsep, dan 
isu tentang bencana dan relevansinya terhadap aspek sosial di dalam 
komunitas. Pada komponen ini, tim pengajar memberikan pemahaman 
umum tentang manajemen dasar di dalam pengelolaan bencana dan 
respons sosial komunitas. Kedua, penjelasan tentang strategi aksi 
dalam pengelolaan bencana berbasis komunitas. Ketiga, identifikasi 
dan analisis kasus-kasus komunitas dalam dalam mengelola dampak 
bencana. Materi yang dibahas dalam setiap pertemuan adalah 
sebagai berikut (1) Penjelasan MK Manajemen Bencana Berbasis 
Komunitas (2) Pengantar Manajemen Bencana (3) Bencana dan 
Komunitas (4) Perubahan Iklim dan Kapasitas Adaptif (5) Kebijakan 
Tata Kelola Bencana (6) Social Learning dan Pencegahan Bencana 
pada Komunitas (7) Manajemen Risiko Bencana Berbasis Komunitas 
(Mitigasi dan Kesiapsiagaan) (8) Manajemen T (1anggap Darurat 
Berbasis Komunitas (9) Manajemen Pemulihan Pasca Bencana 
Berbasis Komunitas (Rehabilitasi dan Rekonstruksi) (10) Evaluasi 
Tata Kelola Bencana (11) Inovasi dan Modal Sosial Komunitas dalam 
Aspek Kebencanaan (12) Diksusi Kasus: Peran Komunitas dalam Isu 
Kebencanaan di Indonesia (13) Presentasi dan Diksusi Kelompok (14) 
Presentasi dan Diskusi Kelompok.

57. Inklusi Digital dan Pembangunan Sosial (SPE1246)

  Konsentrasi mata kuliah ini terutama pada dua hal yaitu, 
pertama, akses masyarakat marginal pada abad digital dan kedua, 
terkait dengan bagaimana era digital dapat memfasilitasi peningkatan 
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kesejahteraan masyarakat marginal. Materi yang akan dibahas meliputi 
teoritik, kebijakan dan praktik. Materi teoritik berisi mengenai 1) relasi 
antara manusia dan teknologi, dan 2) konsep digital devides dan 
digital inclusion. Materi praksis berisi mengenai 1) praktik di negara-
negara berkembang, 2) praktik di level lokal, 3) praktik bebasis sektor 
seperti dibidang kesehatan, 4) berbasis aktor seperti pemuda, anak, 
orang desa, difabel dan lain-lain. Materi kebijakan berisi mengenai 
kebijakan ICT di level global, nasional dan lokal. Dengan mengikuti 
mata kuliah ini peserta didik diharapkan dapat memahami berbagai 
teori dan pendekatan dalam ilmu sosial yang berkaitan dengan digital 
devides dan digital inclusion serta memahami praktik empiris digital 
devides dan digital inclusion dalam berbagai konteks

58. Kebijakan Anak dan Keluarga (SPE1250)

  Mata kuliah Kebijakan Anak dan Keluarga membahas tentang 
tiga hal, yakni: kebijakan anak, kebijakan keluarga, dan keterkaitan 
antara kebijakan anak dan keluarga. Setelah mengikuti mata kuliah 
ini diharapkan mahasiswa mampu: (1) Memahami berbagai teori, 
pendekatan, metode yang dapat digunakan untuk menganalisis 
permasalahan kebijakan anak dan keluarga; (2) Memahami berbagai 
permasalahan anak terutama dari golongan anak yang rentan 
(vulnerable children); menganalisis berbagai kebijakan terkait anak 
serta mampu merumuskan kebijakan alternatif; dan (3) Memahami 
berbagai permasalahan keluarga terutama dari golongan anak yang 
rentan (vulnerable children); menganalisis berbagai kebijakan terkait 
anak serta mampu merumuskan kebijakan alternatif. Mata kuliah ini 
akan membahas berbagai teori teori anak, teori keluarga, anak dalam 
perspektif social policy, dan keluarga dalam perspektif social policy.
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59. Kewargaan dan Pembangunan Sosial (SPE1244)

  Secara umum mata kuliah ini membahas tentang keterkaitan 
peran warga (individu, komunitas dan kelompok-kelompok lainnya 
dalam masyarakat sipil) maupun aktor-aktor dunia bisnis dan 
negara dalam proses pembangunan sosial. Secara spesifik, fokus 
mata kuliah ini adalah pada bagaimana inisiatif-inisiatif perubahan 
sosial diartikulasikan, disebarluaskan dan digerakkan oleh aktor-
aktor dalam masyarakat sipil. Dengan menggunakan konsep-konsep 
dan teori-teori citizenship atau kewargaan, hak-hak asasi manusia 
dan pembangunan sosial yang berkelanjutan, mata kuliah ini 
mendiskusikan bagaimana upaya-upaya tersebut berlangsung, faktor-
faktor apa yang membentuknya dan bagaimana aktor-aktor dimaksud 
memahami dan mengatasi hambatan-hambatan kultural dan struktural 
yang melemahkan inisiatif pemberdayaan individual, kelompok, 
komunitas, maupun masyarakatnya. Setelah mengikuti perkuliahan 
ini diharapkan mahasiswa mampu (1) Memahami berbagai teori dan 
pendekatan citizenship yang dapat digunakan untuk menganalisis 
isu-isu kewargaan dan pembangunan sosial, utamanya keterkaitan 
citizenship, empowerment dan pembangunan yang berkelanjutan, 
(2) Memahami perkembangan isu-isu kewargaan dan pembangunan 
sosial terkini serta upaya-upaya merubah praktik citizenship, dan (3) 
Mendisain satu agenda setting ataupun rencana aksi.

60. Rezim Kesejahteraan di Asia Timur (SPE1248)

  Matakuliah ini membahas mengenai rezim kesejahteraan 
(welfare regime) di kawasan Asia Timur. Setelah mengikuti matakuliah 
ini, mahasiswa akan memahami perdebatan konseptual mengenai 
rezim kesejahteraan di Asia Timur. Selain itu, mahasiswa akan 
mampu menganalisis perbandingan perkembangan dan perubahan 
rezim kesejahteraan di Asia Timur. Kajian kuliah ini difokuskan pada 
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perdebatan konseptual dan perkembangan aktual rezim kesejahteraan 
di Asia Timur. Untuk mempertajam materi kuliah, matakuliah ini akan 
mendiskusikan beberapa kasus rezim kesejahteraan di wilayah Asia 
Timur. Dalam hal ini cakupan konsep Asia Timur, sebagaimana yang 
disampaikan oleh beberapa literatur rezim kesejahteraan misalnya yang 
ditulis Gough (2004) atau London (2018), mencakup negara-negara di 
Asia Timur dan Asia Tenggara. Untuk memperkuat basis pendekatan 
teoritiskonseptual, sebelum masuk pada kajian tersebut, matakuliah 
ini akan didahului dengan overview teori rezim kesejahteraan dan 
perdebatan konsepual mengenai rezim kesejahteran di negara maju 
dan negara berkembang. Materi yang dibahas dalam setiap pertemuan 
adalah sebagai berikut 1) Pengantar Kuliah “Mengapa Asia Timur?”, 
2) Konsep rezim kesejahteraan dan perdebatannya, 3) Tipologi rezim 
kesejahteraan, 4) Rezim kesejahteraan di Negara maju, 5) Rezim 
kesejahteraan di Negara berkembang, 6) Rezim kesejahteraan di 
Asia Timur – tipologi dan perdebatan konseptualnya, 7) Rezim 
kesejahteraan di Asia Timur – perkembangan dan perubahannya, 8) 
Rezim kesejahteraan di Jepang, 9) Rezim kesejahteraan di Korea, 10) 
Rezim kesejaheraan di Malaysia dan Thailand, 11) Rezim kesejahteraan 
di Indonesia, dan pertemuan 11-14 akan diisi dengan presentasi dan 
diskusi.

61. Skripsi (UNU 600)

  Skripsi merupakan syarat bagi kelulusan untuk mendapatkan 
status sebagai sarjana srata 1. Skripsi memiliki tujuan agar mahasiswa 
mampu mampu menyusun dan menulis karya ilmiah sesuai dengan 
kajian yang telah dipelajari ketika berproses selama kuliah. 
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D. Pola Penyelenggaraan Mata Kuliah

Mahasiswa Program Studi S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan 
diwajibkan untuk mengikuti Kurikulum Program Studi S1 Pembangunan 
Sosial dan Kesejahteraan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum mengikuti proses perkuliahan semester baru, 
mahasiswa memiliki kewajiban untuk melakukan Registrasi 
Administrasi (membayar UKT) dan melakukan Registrasi 
Akademik (mengisi KRS online di website palawa.ugm.ac.id). 

2. Mata kuliah pada semester 1 adalah mata kuliah paket yang 
bersifat wajib. Mahasiswa baru tidak diperbolehkan mengambil 
mata kuliah di luar mata kuliah paket, kecuali ada ketentuan lain 
dari fakultas atau Departemen.

3. Pola pengambilan mata kuliah semester 2, 3, 4, 5, dan 6 dapat 
dilihat pada Tabel Pola Pengambilan Mata Kuliah, merupakan 
pola semi paket yang disarankan bagi mahasiswa.

4. Jumlah SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa pada semester 
kedua dan selanjutnya ditentukan berdasarkan capaian Indeks 
Prestasi (IP) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. IP 3,00 – 4,00  : 24 sks
b. IP 2,50 – 2,99  : 21 sks
c. IP 2,00 – 2,49  : 18 sks
d. IP 0,00 – 1,99  : 15 sks

5. Nilai mata kuliah wajib minimal C.
6. Mahasiswa dapat mengambil Mata Kuliah Praktikum I dan 

Praktikum II setelah menempuh Mata Kuliah Metode Penelitian 
Sosial. 

7. Mahasiswa disarankan mengambil salah satu kelompok mata 
kuliah fokus kajian Prodi (Social Policy, Community Empo werment, 
dan Corporate Social Responsibility) sesuai dengan minat tema 
skripsi sebagai bekal teoritik penulisan skripsi.
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8. Mahasiswa angkatan 2019 untuk Dosen pembimbing skripsi 
informal sudah ditentukan oleh pihak Prodi sejak mengikuti 
mata kuliah Praktikum II. Setelah selesai menempuh mata kuliah 
Praktikm II, mahasiswa wajib mengubah dari bimbingan skripsi 
informal menuju kearah bimbingan skripsi formal.

9. Mahasiswa dapat mengikuti Kuliah Kerja Nyata Pem belajaran 
Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) setelah menempuh 
kuliah minimum 100 SKS. Ketentuan lebih lanjut silakan dilihat di 
website: 

 http://lppm.ugm.ac.id/persyaratan-peserta-kkn-ppm/
10. Jika pola pengambilan mata kuliah ini dapat diikuti oleh 

mahasiswa maka sangat dimungkinkan mahasiswa lulus pada 
semester ke-7 (3,5 tahun).

11. Mahasiswa mempunyai kesempatan untuk mengulang mata 
kuliah yang sudah diambil dengan nilai maksimal A/B, dengan 
persyaratan berikut:
a. Ingin memperbaiki nilai, dengan ketentuan nilai yang dapat 

diulang adalah C.
b. Ingin mendapatkan nilai lulus, jika mendapatkan nilai D, E 

atau Kosong. 
c. Pengulangan mata kuliah maksimal hanya satu kali kecuali 

mata kuliah wajib yang tidak lulus.
d. Mahasiswa yang akan mengulang mata kuliah hanya 

mem punyai kesempatan untuk mengulang 2 mata kuliah 
dalam satu semester. Nilai yang akan di cantum kan dalam 
transkrip nilai adalah nilai paling baik.

12. Mahasiswa yang tidak memenuhi jumlah kehadiran minimal 
kuliah 75% dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi 
untuk mengikuti ujian akhir. Sanksi-sanksi yang dapat diberikan 
oleh dosen sebagai berikut :
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a. Peringatan secara tertulis dari prodi.
b. Pengurangan nilai hasil pembelajaran.

13. Berdasarkan Panduan Akademik S1 FISIPOL UGM Tahun 
2017 Pasal 28, mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah atau 
mendapatkan nilai D berhak mengikuti remedial, dengan syarat 
telah mengikuti perkuliahan mininal 75% kehadiran.

14. Berdasarkan Panduan Akademik Fisipol Tahun 2017 pada pasal 
16 tentang beban SKS dan Masa Studi khusus untuk angkatan 
menerangkan bahwa:
a. Beban studi Program Pendidikan Sarjana (S1) sekurang-

kurangnya 144 sks yang dilaksanakan selama 8 semester 
dan paling lama 10 semester.

b. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi masa studi 10 
semester akan dinyatakan putus studi.

Tabel 4.
Pola Pengambilan Mata Kuliah

TAHUN I
Semester 1 (25 SKS) Semester 2 (23 SKS)

1. Agama
2. Pancasila
3. Ilmu Sosial Dasar
4. Pengantar Ilmu Politik
5. Sejarah Sosial Politik Indonesia
6. Pengantar Pembangunan Sosial 

dan Kesejahteraan
7. Kebijakan Sosial
8. Pekerjaan Sosial
9. KegadjahMadaan
10. Penulisan Akademik

1. Metode Penelitian Sosial
2. Kewarganegaraan
3. Sistem Sosial Politik Indonesia
4. Institusi Sosial
5. Masalah-Masalah Sosial
6. Kemiskinan dan Pembangunan
7. Mata Kuliah Pilihan
8. Mata Kuliah Pilihan

Mata kuliah pilihan (umum dan/atau /
Prodi).
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TAHUN II
Semester 3 (24 SKS) Semester 4 (24 SKS)

1. Perubahan Sosial dan 
Pembangunan

2. Teori-Teori Sosial
3. Migrasi dan Pembangunan 

Kawasan
4. Teori Pembangunan Sosial
5. Mata Kuliah Pilihan
6. Mata Kuliah Pilihan
7. Mata Kuliah Pilihan
8. Mata Kuliah Pilihan

Mata kuliah pilihan (umum dan/atau 
prodi) atau mengulang.

1. Praktikum I
2. Jaminan Sosial
3. Kebijakan Pembangunan
4. Metode Penelitian Kualitatif
5. Penduduk dan Ketenagakerjaan
6. Mata Kuliah Pilihan
7. Mata Kuliah Pilihan
8. Mata Kuliah Pilihan

Mata kuliah pilihan (umum dan/atau 
prodi) atau mengulang.

TAHUN III
Semester 5 (21 SKS) Semester 6 (18 SKS)

1. Perbandingan Pembangunan 
Masyarakat

2. Evaluasi Pemantauan 
Pembangunan

3. Filantropi Sosial
4. Kesehatan Masyarakat
5. Mata Kuliah Pilihan
6. Mata Kuliah Pilihan
7. Mata Kuliah Pilihan

Mata kuliah pilihan (umum dan/atau 
prodi) atau mengulang.

1. Pemberdayaan Masyarakat
2. Metodologi Ilmu Sosial
3. Praktikum II
4. Kapita Selekta PSdK
5. Mata Kuliah Pilihan
6. Mata Kuliah Pilihan

Mata kuliah pilihan (umum dan/atau 
prodi) atau mengulang.
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Antar Semester (3 SKS)

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

TAHUN IV
Semester 7 (6 SKS)

Skripsi

E. Ketentuan Penulisan Skripsi

Skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa Prodi S1 Pembangunan 
Sosial dan Kesejahteraan (PSdK). Selain Penulisan skripsi secara 
konvensional, mahasiswa boleh menulis skripsi karya. Skripsi karya 
meliputi skripsi berbasis magang, menulis jurnal nasional/internasional 
terakreditasi, Policy Brief serta skripsi berbasis PKM, Hibah Riset, dan karya 
ilmiah. Persyaratan penulisan skripsi karya sebagai berikut:

I. Skripsi Konvensional

1. Jumlah Kata 15.000 – 25.000
2. Pendahuluan (BAB I)

A. Latar Belakang
 Uraian mengenai isu sentral, yang memiliki sifat 

aktual dan berkaitan dengan fenomena yang di teliti 
dan memanfaatkan data empirik.

B. Tujuan 
 Berisi Uraian mengenai tujuan melakukan penelitian 

pada objek yang diambil.
C. Manfaat 
 Berisi uraian manfaat yang didapatkan dengan tema 

skripsi yang diambil.



64 PANDUAN AKADEMIK PROGRAM STUDI S1

D. Rumusan Masalah
 Tema atau isu yang menjadi fokus penelitian.
E. Kerangka Berfikir
 Berisi mengenai tinjauan teoritis maupun konseptual.
F. Hipotesis (Kuantitatif)
 Berisi uraian tentang kelengkapan dan konsistensi, 

hipotesis mayor, hipotesis minor, dan hipotesis 
gemetrikal. 

3. Metode Penelitian
A. Jenis Penelitian
 Berisi mengenai uraian penelitian yang dilakukan 

apakah kualitatif atau kuantitatif.
B. Sumber Informasi
 Berisi tabel informasi aktor yang dijadikan informan 

dan perannya.
C. Pengumpulan data
 Berisi mengenai teknik pengumpulan data.

4. Deskripsi Wilayah (BAB III)
 Berisi uraian secara deskriptif tentang lokasi tempat 

kegiatan penelitian berlangsung.
5. Analisis Temuan (BAB IV)
 Berisi tentang uraian analisi terhadap temuan yang 

diperhatikan selama proses penelitian berlangsung 
dilapangan.

6. Penutup (BAB V)
A. Kesimpulan
B. Saran



65PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN (PSDK) FISIPOL UGM TAHUN 2020

II. Skripsi karya berbasis magang

1. Pendahuluan (BAB I)
A. Latar Belakang
 Berisi Tentang alasan mengapa dilakukan praktik kerja 

di tempat dan alasan pemilihan tema yang diambil.
B. Tujuan Magang
 Berisi uraian tentang hal apa yang ingin diperleh dari 

tempat magang.
C. Manfaat 
 Berisi uraian manfaat apa yang diperoleh dari 

serangkaian proses magang.
D. Rumusan Masalah
 Tema atau isu apa yang difokuskan dalam paktik 

magang di instansi tertentu (Pemerintah, Perusahaan, 
NGO/LSM).

E. Kerangka Konseptual.
2. Pelaksanaan Magang (BAB II)

A. Gambaran Umum Instansi
 Berisi uraian secara deskriptif tentang lembaga 

tempat kegiatan magang berlangsung.
B. Metode Pengumpulan data
 Berisi uraian mengnai aktivitas yang dilakukan selama 

magang, dilangkapai dengan lampiran dokumentasi 
selama magang serta jadwal kegiatan magang secara 
tentatif dari awal proses magang hingga akhir.

3. Analisis Temuan (BAB III)
 Berisi tentang uraian analisi terhadap temuan yang 

diperhatikan selama magang seuai dengam batasan 
masalah dan kerangka konseptual.
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4. Penutup (BAB IV)
A. Kesimpulan
B. Saran

III. Artikel Jurnal 
A. Jumlah kata 6000 – 8.000 kata
B. Kriteria

1. Hasil penelitian baik penelitian lapangan maupuan 
penelitian pustaka.

2. Fokus pada kajian tentang Social Policy, Community 
Development atau Corporate Social Responbility (CSR).

3. Dibuktikan dengan submit pada jurnal yang sudah 
diakui/ terakreditasi oleh dikti atau LIPI (misalnya JSP, 
Jurnal Politik, dll).

4. Inisiasi mahasiswa yang berminat menulis tugas 
akhir dalam bentuk jurnal, secepat-cepatnya dapat 
dilakukan di semester lima.

C. Persyaratan
1. Naskah yang ditulis untuk Prodi S1 Pembangunan 

Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) baik mengguna kan 
data kualitatif, kuantitatif atau mix method.

2. Naskah ditulis dalam bahasa indonesia atau inggris. 
Sistematika naskah hasil penelitian adalah judul, 
nama penulis, abstrak, disertai kunci, pendahuluan, 
metode, pembahasan atau analisis, simpulan sert 
daftar rujukan.

3. Naskah diketik dengan MS. Word diatas kertas HVS 
Kuarto sekitar 6.000-8.000 kata dengan huruf Times 
New Roman ukuran 12 pts.
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4. Naskah diserahkan langsung kepada staf akademik 
Prodi S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan.

5. Judul artikel dalam bahasa indoensia tidak boeh lebih 
dari 14 kata, sedangkan judul dalam bahasa inggris 
tidak boleh lebih dari 12 kata, judul dicetak ukuran 14 
pts.

6. Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar 
akademik dan ditempatkan di bawah judul artikel.

7. Abstrak dan kata kucni ditulis dalam dua bahasa 
(Indonesia dan Inggris). Panjang masing-masing 
abstrak 75-100 kata sedangkan jumalh kata kunci 3-5 
kata. Jika terdapat foto atau gambar, sebaiknya dala 
format hitam putih,

8. Tabel dan gambar harus diberi judul, berspasi tunggal, 
nomor dan sumber harus jelas. Jika ter dapat foto 
atau gambar, sebaiknya dalam format hitam putih.

9. Daftar rujukan hanya memuat sumber-sumber yang 
dirujuk, dan semua sumber yang dirujuk harus tercantum 
dalam daftar rujukan. Sumber rujukan minimal 80% 
berupa pustaka terbita 10 tahun terakhir. Rujukan yang 
digunakan adalah sumber-sumber berupa artikel-artikel 
penelitian dalam jurnal atau laporan penelitian (termasuk 
skripsi, tesis, disertasi, buku dan publiksi lainnya yang 
relevan).

10. Perujukan dan pengutipan menggunakan teknik 
rujukan berkuruang (nama akhi, tahun). Pen cantuman 
sumber pada kutipan langsung hendak nya disertai 
keterangan tentang nomor halaman tempat asal 
kutipan.
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11. Cek setiap rujukan untuk akurasi dan pastikan setiap 
karya yang dikuitp dalam artikel ditulis dala daftar 
pustaka atau rujukan akan dihilangkan oleh penyunting. 

12. Daftar rujukan di susun dengan tata cara seperti contoh 
berikut ini dan diurutkan secar alfabetis dan kronologis.

13. Penulis diberi kesempatan untuk emlakukan perbaikan 
(revisi) naskah atas dasar rekmendasi/saran dari 
penyunting.

14. Segala sesuatu yang menyangkut perizinan pengutip-
an atau penggunaan software komputer untuk pem-
buatan naskah atau ihwal lain yang terkait dengan 
Haki yang dilakukann oleh penulis, erikut ksekuensi 
hukum yang mungkin timbul karenanya, menjadi 
tanggung jawab penuh penulis.

IV. Policy Paper

A. Batasan 
 Batasan isu diangkat mengenai kebijakan sosial dan pada 

hasil yang akan diberikan rekomendasi kebijakan, yang 
dimaksudkan untuk menjembatani gab/ kesenjangan 
antara peneliti dengan pembuat kebijakan. Policy paper 
berfungsi sebagai alat bantu pengambilan kebijakan sosial 
taau mempengauhi negara dalam pengambilan kebijakan.

B. Jumlah kata
 6.000 – 8.000 kata.
C. Kriteria

1. Fokus pada satu kebijakan sosial.
2. Melakukan forecasting.
3. Melakukan pengambanga kriteria kebijakan sosial.
4. Menggunkan data yang kredibel.
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D. Struktur penulisan
1. Pendahuluan.
2. Perumusan masalah.
3. Gambaran umum.
4. Kajian kebijakan sosial yang relevan.
5. Perumusan rekomendasi kebijakan sosial.
6. Desain sederhana implementasi kebijakan sosial.
7. Kesimpulan.

V. Skripsi berbasis PKM, Hibah Riset dan karya tulis ilmiah 

A. Jumlah kata
 8.000 – 10.000 kata.
B. Ketentuan

1. Semua PKM, Hibah Riset dan Karya Tulis Ilmiah 
kompetisi lainnya bisa digunakan.

2. Jika PK, Hibah Riset, dan Karya Tulis Ilmiah Kompetisi 
Lainnya merupakan pekerjaan kelom pok maka 
diharus kan melamppirkan surat per setujuan dari ang-
gota yang lain bahwa salah satu anggotanya dapat 
menulis skripsi karya dari PKM atau karya tulis yang 
dikompetisikan.

3. Menyertakan dokumen asli/tulisan asli yang diserta-
kan untuk PKM, hibah riset dan karya tulis ilmiah 
kompetensi lainnya.

4. Khusus untuk PKM, dapat dinyatakan sebagai skripsi 
karya adalah ketika naskah PKM sudah pada tahap 
mendapat pendaan dari DIKTI.

5. Tema dapat digunakan untuk skripsi karya dengan 
kategori yang relevan dengan tema-tema kajian pada 
Prodi S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan.
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6. Khusus Hibah Riset dan Karya Tulis ilmiah Kompetisi 
lainnya, dapat dijadikan skripsi karya jika telah 
dinyatakan lolos kriteria oleh Prodi S1 Pembangunan 
Sosial dan Kesejahteraan. (Sebelum tahapan men-
dapat kan dosen pembimbing).

C. Rewrite 
 Penulisan disesuaikan dengan skripsi karya berbasis PKM, 

Hibah Riset dan karya tulis ilmiah kompetisi lainnya seperti 
dibawah ini :
1. Daftar isi
2. Abstrak
3. Pendahuluan
4. Tujuan
5. Metode
6. Kerangka konseptual
7. Temuan inovasi hasil dan pembahasan
8. Kesimpulan
9. Daftar pustaka



71PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN (PSDK) FISIPOL UGM TAHUN 2020

F. Proses Pengajuan Pra Skripsi/Skripsi

1. Pengajuan proposal pra skripsi harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut:
a. Mahasiswa telah memenuhi minimal 120 sks.
b. Proposal Praktikum 2 sebanyak 1 eksemplar.

2. Pengajuan proposal skripsi harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut:
a. Mahasiswa telah memenuhi 138 SKS
b. Proposal skripsi 1 eksemplar
c. Melampirkan Kartu Hasil Studi/transkrip nilai ditandatangani 

oleh Kasi Akademik dan distempel. 
d. Kartu Rencana Studi ditandatangani dosen pembimbing 

akademik.

 Jika sudah mendapatkan Surat Permohonan Bimbingan Skripsi/
Pra-Skripsi, mahasiswa yang bersangkutan wajib menyerahkan 
surat tersebut kepada dosen pembimbing paling lambat 2 
minggu setelah surat dikeluarkan oleh Departemen.

Pengajuan skripsi mengikuti mekanisme seperti pada Diagram Alir 
Pengajuan Topik Skripsi dan Ujian Skripsi Prodi S1 PSdK FISIPOL UGM 
berikut:
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G. Ketentuan Batas Pelaksanaan Ujian Skripsi

Mahasiswa yang akan mengajukan ujian skripsi diharapkan memahami 
ketentuan Batas Pelaksanaan Ujian Skripsi berikut ini:

Tabel 5.
Batas Pelaksanaan Ujian Skripsi

Batas Pelaksanaan 
Ujian Batas Revisi Nilai Keluar Periode Wisuda

31 Desember 13 Januari 15 Januari 19 Februari
1 April 13 April 15 April 19 Mei
1 Juli 13 Juli 15 Juli 19 Agustus

1 Oktober 13 Oktober 15 Oktober 19 Nopember

Syarat dan Kelulusan Ujian Skripsi
1. Wajib mendaftar kepada Pengelola Prodi S-1 melalui Front Office.
2. Foto copy draft skripsi yang telah disetujui (di-ACC), dibuktikan 

dengan tandatangan dari dosen pembimbing sebanyak 3 
eksemplar.

3. Kartu Mahasiswa yang masih berlaku.
4. Surat tanda lulus teori yang dikeluarkan Bagian Akademik 

FISIPOL UGM.
5. Kartu Rencana Studi Skripsi.
6. Transkrip Nilai.
7. Bukti Pembayaran UKT.
8. Sertifikat KKN.
9. Surat Rekomendasi bagi mahasiswa perpanjangan studi.
10. Mahasiswa dilarang menyediakan konsumsi pada saat ujian 

skripsi.
11. Mahasiswa yang telah melaksanakan ujian skripsi dan 

direkomendasi dosen penguji untuk merevisi skripsinya, 
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diwajibkan menyelesaikan revisi tersebut selambat lambatnya 
dalam waktu 3 bulan. Apabila dalam waktu 3 bulan belum 
menyelesaikan revisinya, maka mahasiswa yang bersangkutan 
diwajibkan mengulang ujian skripsi.

12. Ujian skripsi ulangan harus dilakukan selambat-lambatnya tiga 
bulan setelah ujian skripsi dilakukan.

13. Bagi Mahasiswa yang lulus ujian ulangan maka nilai maksimal 
B.

14. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus dalam ujian skripsi 
ulangan, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak 
mampu melanjutkan studi atau mengundurkan diri. 

15. Skripsi yang sudah dinyatakan lulus tidak dijilid namun 
didigitalisasi dalam bentuk soft file PDF yang diserahkan ke 
bagaian akademik Prodi S1 PSdK dan Perpustakaan. Lembar 
pengesahan tetap dimintakan tanda tangan ke Tim Penguji untuk 
di-scan disertai dengan pernyataan tidak melakukan plagiasi dan 
sampul dan Intisari, dijilid rapi kemudian diserahkan kepada TU 
Departemen.

*)  Dapat berubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh 
Pengurus Prodi S-1.

H. Plagiasi

Plagiasi merupakan pelanggaran berat dalam dunia akademik. 
Mahasiswa yang melakukan plagiasi sebesar 20% dari karya skripsinya 
akan mendapatkan teguran dari dosen pembimbing dan pemberian sanksi.
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I. Penilaian Skripsi

Penilaian skripsi meliputi penilaian performance dan penilaian 
substansi. Berikut komponen penilaian skripsi tersebut. 

Gambar 2.
Komponen Penilaian Substansi
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Terdapat tiga kriteria hasil/nilai ujian skripsi dari Dewan Penguji 
Sidang, yaitu:

1. Lulus tanpa revisi;
2. Lulus dengan revisi;
3. Tidak lulus, namun diberi kesempatan untuk mengulang ujian 

skripsi.

J. Ketentuan Lain-lain

1. Perubahan jadwal kuliah harus berdasarkan koordinasi antara 
mahasiswa, dosen, dan UPP. UPP akan berkoordinasi dengan 
Bagian Akademik terkait absen finger print.

2. Penghapusan mata kuliah maksimal 3 mata kuliah dan hanya 
bisa dilakukan 1 kali pada saat akan mengajukan lulus teori. 
Penghapusan mata kuliah diajukan ke Bagian Akademik FISIPOL 
dengan terlebih dahulu mendapatkan ACC dari Departemen.

3. Dapat mengambil Mata Kuliah Lintas Departemen/Fakultas 
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Mata Kuliah Lintas Departemen/Fakultas yang diambil 

adalah yang mendukung skripsi atau fokus kajian.
b. Mata Kuliah Lintas Departemen/Fakultas yang diambil 

memiliki jumlah SKS yang sama dengan mata kuliah yang 
ada di FISIPOL.

c. Memperhatikan prosedur pengambilan Mata Kuliah Lintas 
Departemen/Fakultas di fakultas tujuan karena setiap 
fakultas memiliki prosedur masing-masing.

d. Meminta surat pengantar ke Bagian Akademik FISIPOL.
4. Cuti kuliah bisa diambil satu kali ketika sudah semester IV. 
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K. Pedoman Etika Mengirim Pesan Teks Mahasiswa kepada Dosen 

Perkembangan teknologi komunikasi seperti handphone, email, 
whatsapp, dan berbagai media sosial semakin mempermudah komu-
nikasi mahasiswa dengan dosen. Acapkali penggunaan media komunikasi 
berbasis teks tersebut mendatangkan kesalahpahaman. Supaya 
mempermudah komunikasi dan menghindari kesalah pahaman, mahasiswa 
perlu memperhatikan sopan santun ketika akan mengirimkan pesan teks 
kepada dosen. Berikut etika mengirim pesan teks mahasiswa kepada dosen:

1. Pesan (SMS/WA) digunakan untuk merencanakan pertemuan 
(janjian) dan menginformasikan suatu hal 

 Jika ingin berkonsultasi atau mengundang untuk suatu acara 
harus bertemu langsung dengan dosen.

2. Memperhatikan waktu mengirim pesan
 Menyampaikan pesan teks dan menelefon dosen hendaknya 

memperhatikan waktu supaya tidak mengganggu aktifitas Beliau 
dan tetap mengutamakan sopan santun. Mengirim pesan kepada 
dosen dapat dilakukan pada jam kantor, yaitu jam 08.00 – 16.00 
WIB. Pilihlah waktu yang tepat untuk mengirim pesan, usahakan 
tidak pada saat jam sibuk untuk menghindari pesan lupa tidak 
dibalas.

3. Memulai dengan salam
 Pesan dimulai dengan salam untuk menunjukkan sopan santun 

dan penghargaan kepada dosen. Salam yang digunakan seperti 
assalamu’alaikum atau selamat pagi/siang/sore. Penulisan 
salam hendaknya tidak disingkat supaya tidak mengundang 
kesalahpahaman.

4. Mengucapkan maaf
 Ucapan maaf ini merupakan etika sopan santun untuk 

menunjukkan kerendahan hati dan penghormatan kepada dosen.
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5. Menyebutkan identitas
 Jumlah mahasiswa yang banyak dan sering kali terdapat 

kesamaan nama, menyebabkan dosen tidak bisa menghafal 
nama mahasiswa satu-persatu. Keterbatasan memory hand 
phone juga tidak memungkinkan dosen menyimpan semua nomer 
telfon mahasiswa. Untuk itu, ketika mengirim pesan hendaknya 
menyebutkan nama terang/nama panggilan, Departemen, dan 
angkatan. 

6. Menuliskan pesan dengan sopan, singkat dan jelas
 Pesan atau keperluan hendaknya disampaikan dengan sopan, 

singkat, dan jelas. Hindari menuliskan hal-hal lain yang tidak 
pelu.

7. Menggunakan tata penulisan dan bahasa yang baik, sopan dan 
santun

 Seperti layaknya bertutur kata, menulis pesan teks juga 
harus menggunakan bahasa yang baik, sopan dan santun. 
Menggunakan tata penulisan dan tata bahasa baku, tidak 
menyingkat kata-kata, dan tidak menggunakan bahasa prokem.

8. Memperhatikan penggunaan tanda baca
 Tanda baca dapat mempermudah memahami pesan namun 

dapat mengundang kesalahpahaman jika penggunaannya tidak 
tepat. Gunakan tanda baca sesuai dengan fungsinya. Pergunakan 
tanda titik (.) untuk mengakhiri kalimat dan tanda tanya (?) untuk 
mengakhiri kalimat pertanyaan. 

9. Jangan menggunakan kalimat yang seolah-olah “memerintah” 
dosen

 Seringkali tanpa disadari mahasiswa menuliskan pesan dengan 
kalimat yang seolah-olah “memerintah” dosen. Misalnya: 
• Wah, kalau siang saya tidak bisa. Sore saja ya Pak?
• Pak, maaf saya telat, ini sedang ngeprint tugas. Tunggu ya Pak?
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10. Menutup pesan dengan mengucapkan terimakasih
 Mengucapkan terimakasih sangat penting ketika menutup 

pesan. Ucapan terimakasih menunjukkan sopan santun dan 
rasa terimakasih karena pesan sudah dibaca sehingga dapat 
mendorong penerima pesan untuk membalas pesan tersebut.

Berikut ini contoh pesan teks mahasiswa kepada dosen:

L. Sumber Informasi Akademik 

Informasi aktivitas akademik Prodi S1 Pembangunan Sosial dan 
Kesejahteraan dan kurikulum dapat diakses melalui:

1. Alamat :  Prodi S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan,  
   Jln. Sosio Yustisia No.2, Bulaksumur, Yogyakarta, 

55281.
2. Telepon :  (0274) 512 700 ext. 213
3. Fax :  (0274) 563 362 ext. 222
4. Email :  jpsdk.fisipol@ugm.ac.id
5. Website  :  http://pembangunansosial.fisipol.ugm.ac.id

Assalamu’alaikum. Selamat siang, Pak Budi. Sebelumnya mohon maaf,  jika saya 
menganggu. Saya Joko, mahasiswa PSdK angkatan 2015. Saya ingin menanyakan 
apakah besok Bapak ada waktu untuk bimbingan skripsi? Terimakasih.
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A. Staf Program Studi S1 PSdK

Staf Prodi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan terdiri dari dosen, 
asisten pengembangan, dan staf administrasi. Berikut daftar dosen, asisten 
pengembangan Departemen, dan staf administrasi Prodi S1 Pembangunan 
Sosial dan Kesejahteraan.

a. Pengurus Departemen

Ketua Departemen : Dr. Kridyatmiko,S.Sos., M.Si.
Sekretaris Departemen : Danang Arif Darmawan, S.Sos., M.Si.
Ketua Prodi S1 : Dr. S. Djuni Prihatin, M.Si
Sekretaris Prodi S1 : Milda Longgeita Br Pinem, M.A., Ph.D

b. Dosen Aktif

No. Nama Bidang Keahlian

1. Prof. Dr. Susetiawan, SU. Sosiologi Pembangunan
2. Dra. Agnes Sunartiningsih, MS. Ekonomi Kerakyatan
3. Prof. Dr. Phil. Janianton Damanik, 

M.Si.
Pembangunan Berbasis 
Komunitas

DAFTAR PENGURUS 
DAN DOSEN BAB 3
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4. Dr. S. Djuni Prihatin, M.Si. Pengorganisasian 
Masyarakat

5. Drs. Hendrie Adji Kusworo, M.Sc., 
Ph.D.

Institusional 
Entrepreneurship

6. Drs. Suparjan, M.Si. Kebijakan Sosial
7. Dr. Krisdyatmiko, S.Sos., M.Si. Pemberdayaan Masyarakat
8. Danang Arif Darmawan, S.Sos., M.Si. Manajemen CSR
9. Drs. Mulyadi, MPP, Ph.D. Kebijakan Sosial
10. Nurhadi, S.Sos., M.Si., Ph.D. Kebijakan Sosial
11. Dr.Hempri Suyatna, S.Sos., M.Si. Pemberdayaan UMKM
12. Bahruddin, S.Sos., M.Sc. CSR
13. Milda Longgeita Br Pinem, M.A., 

Ph.D
Gender Studies

14. Dr. Murtiningrum Lembaga Keirigasian
15. Galih Prabaningrum, S.Sos., M.A. CSR dan Pemberdayaan 

Berbasis Komunitas
16. Suzanna Eddyono, S.Sos., M.Si., 

M.A., Ph.D
Nationalism and social 
development, 
Cultural politics of 
development,

17. Eka Zuni Lusi Astuti, S.Sos., M.A. Konflik Sosial dan 
Kewirausahaan sosial

18. Matahari Farransahat, S.E., M.H.E.P Pemberdayaan masyarakat 
pada bidang ekonomi dan 
kesehatan

19. Dian Fatmawati, S.IP., M.A. Isu Global dan Kebijakan 
Sosial

20. Sari Handyani, S.Sos, M.A. CSR dan Pemberdayaan 
Masyarakat
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21. Zita Wahyu Larasati, S.Sos., M.A. Pendidikan Masyarakat dan 
Pemberdayaan Masyarakat

22. Rezaldi Alief Pramadha, S.E. M.A.A. Kerjasama Internasional 
Pemberdayaan Masyarakat

23. Vandy Yoga Swara, S.Sos., M.A. Sustinaibility Development

c. Dosen Luar Biasa

No. Nama Bidang Keahlian
1. Drs. Pratikto Prawirodiwarno Institusi Sosial
2. Drs. Djoko Suseno, SU. Reforma Agraria
3. Drs. Soetomo, M.Si. Masalah Sosial
4. Dr. Tri Winarni Soenarto Putri, SU. Social Services
5. Drs. Adam Titra Monev Pembangunan Sosial
6. Dra. Susi Daryanti, M.Sc. Sistem Informasi Sosial
7. Drs. Fajar Sudarwo, M.Si. Manajemen Pengetahuan 

Lokal

d. Staf Administrasi Program Studi S1

No. Nama Keterangan
1. Dawud Staf Administrasi

e. Asisten Pengembangan Departemen 

No. Nama Keterangan
1. Ahmad Nur Ardiansyah, S.Sos. 

M.A.
Asisten Pengembangan 
Departemen

2. Dhina Rohmawati, S.Sos., M.A. Asisten Pengembangan 
Departemen

3. Tauchid Komara Yudho, S.Sos., 
MDP. 

Asisten Pengembangan 
Departemen
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f. Social Development Studies Center (SODEC) 

No. Nama Keterangan
1. Hesti Pratiwi, S.Sos. Program Officer SODEC
2. Ana Setyaningsih Staf Administrasi
3. Fitri Nur Arista, A. Md. Staf Administrasi
4. Dwi Septi Nurfatonah Staf Administrasi
5. Safitri Rukmana Dewi, A.Md Staf Administrasi

Proses pembelajaran di Departemen Pembangunan Sosial dan 
Kesejahteraan diampu oleh staf pengajar dengan kompetensi dan keahlian 
yang mengarah kepada studi pembangunan sosial. Para staf pengajar 
tersebut merupakan lulusan UGM dan universitas ternama di luar negeri. 
Pengembangan Departemen juga didukung oleh asisten pengembangan 
Departemen lulusan Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan 
yang profesional. Administrasi dikelola oleh staf administrasi dan staf 
keuangan yang kompeten di bidangnya. 
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B. Publikasi

ISU PEMBANGUNAN 
BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Buku “Isu Pembangunan Berkelan jutan 
di Indonesia” ini merupakan kumulan hasil 
penelitian tugas akhir baik skripsi maupun 
hasil riset pribadi yang dilakukan oleh Dosen, 
mahasiswa S1 dan asisten prodi pembangunan 
sosial dan kesejahteraan. Isu-isu yang terkait 
dengan hasil penelitian ini sesungguhnya 
merupakan bagian dari kajian refleksi teoritis 

dan empiris dari Prodi Pem bangunan Sosial dan Kesejahteraan yang ada di 
lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. 

Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan merupakan studi yang 
mempelajari pembangunan sosial melalui strategi pemecahan masalah 
sosial sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Sosial 
dan Kesejahteraan menggagas strategi pemecahan masalah yang efektif 
karena tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah yang efektif karena 
tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah tetapi juga menekankan 
pada strategi pasca penangan masalah. Adapun pendekatan yang digunakan 
untuk memecahkan masalah dengan melibatkan tiga (3) stakeholder yaitu 
negara, masyarakat, dan corporate/swasta. Negara (state) dengan melalui 
pendekatan kebiajakn sosial (social policy), masyarakat melalui pendekatan 
pemberdayaan (empowerment), dan corporate/swasta melalui pendekatan 
Corporate Social Responsibility (CSR). 
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POTRET PEMBANGUNAN SOSIAL DI 
TINGKAT PRAKSIS

Buku “Potret Pembangunan Sosial di 
Tingkat Praksis” ini merupakan kumpulan 
hasil penelitian tugas akhir baik skripsi 
maupun tesis yang dilakukan oleh 
mahasiswa S1 dan S2 Prodi Pembangunan 
Sosial dan Kesejahteaan. Isu-isu yang terkait 
dengan hasil penelitian ini sesungguhnya 
merupakan bagian dari kajian refleksi 

teoritis dan empiris dari Prodi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan yang 
ada di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah 
Mada. Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan merupakan studi yang 
mempelajari pembangunan sosial melalui strategi pemecahan masalah 
sosial sehinga tercapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Sosial 
dan Kesejahteraan menggagas strategi pemecahan masalah tetapi juga 
menekankan pada strategi pasca penanganan masalah. 
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PENGEMBANGAN MASYARAKAT 
DALAM PERKSPEKTIF PEMBANGUNAN 
SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

“Pengembangan Masyarakat 
dalam Perspektif Pembangunan S osial 
memuat tulisan-tulisan yang mengang kat 
problematika upaya penguatan pelembagaan 
dalam proses pengembangan masyarakat 
di Indonesia. Penguatan Pelembagaan 
yang dimaksud mencakup pelembagaan 

inisiatif-inisiatif pemberdayaan masyarakat melalui Corporate Social 
Resposibility(CSR) oleh perusahaan, program-prigram pembangunan sosial 
oleh negara, maupun inisiatif-inisiatif 

perubahan dan pemberdayaan oleh komunitas dan masyarakat itu 
sendiri. Selain memperlihatkan pelembagaan upaya-upaya pembangunan 
sosial oleh masing-masing aktor negara, perusahaan dan masyarakat, 
sebagain tulisan-tulisan dalam buku ini juga memperlihatkan kelindan 
pelembagaan oleh ketiga actor tersebut dan persoalan-persoalan yang 
mengikutinya. Tanpa mereduksi urgensi pentingnya pelembegaan inisiatif 
masing-masing aktor masyarakat, negara, dan perusahaan. Buku ini juha 
menggarisbawahi bahwa kolaborasi antar ketiga actor tersebut masih 
menjadi tantangan besar dalam pembangunan sosial di Indonesia.
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PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM 
KAJIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN 
KESEJAHTERAAN

Buku ini berisi kumpulan hasil 
penelitian tugas akhir baik skripsi ataupun 
tesis yang dilakukan oleh mahasiswa S1 dan 
S2 Prodi Pembangunan Sosial dan Kesejah-
teraan. Isu-isu yang terkait dengan hasil 
penelitian ini sesungguhnya merupakan 
bagian dari kajian refleksi teoritis dan 
empiris dari Prodi S1 dan S2 Pembangunan 

Sosial dan Kesejahteraan yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. 
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TANTANGAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Buku ini berisi kumpulan tulisan dosen 
Departemen Pembangunan Sosial dan 
Kesejahteraan (PSdK) yang diterbitkan atas 
kerjasama Depar  temen PSdK, FISIPOL, 
UGM dengan Azzagrafika pada tahun 
2015. Rangkaian tulisan dalam buku ini 
menunjukkan penting nya memperhatikan 
berbagai tan tang an yang ada dalam proses 
pem berdayaan, seperti keterbatasan peran 

negara, ambiguitas peran swasta, dan pentingnya pelembagaan inisiatif 
masyarakat.

Tulisan-tulisan di dalam buku ini adalah hendak menguak peluang lebih 
besar bagi upaya-upaya memberdayakan masyarakat. Secara keseluruhan, 
tulisan-tulisan ini mengingatkan bahwa walaupun titik temu dari upaya 
pemberdayaan masyarakat adalah memampukan masyarakat mengatasi 
hambatan-hambatan ekonomi, sosial, politik, maupun budayanya. Perhatian 
yang lebih besar perlu dicurahkan pada bagaimana mensinergikan upaya-
upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh negara, swasta, dan 
masyarakat itu sendiri. 
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MERAJUT KESEJAHTERAAN 
DI ARAS LOKAL

Buku ini merupakan bunga rampai 
tulisan dosen dan mahasiswa Depar temen 
PSdK yang diterbitkan atas kerjasama 
Departemen PSdK FISIPOL, UGM dengan 
Azzagrafika pada tahun 2015. Materi dalam 
buku ini merupakan hasil dari penelitian 
lapangan yang ditulis ulang berdasarkan tema 
kesejah teraan. Disajikan pula beberapa hasil 
skripsi mahasiswa Departemen PSdK yang 

mengupas tentang masalah sosial dan upaya penyelesaiannya untuk mewujud-
kan kesejahteraan.

Menarik untuk menjadikan buku ini sebagai salah satu referensi di 
tengah banyaknya buku-buku bertemakan kesejahteraan. Terutama pada 
aspek optimalisasi fungsi institusi menuju kesejahteraan dan upaya minoritas 
keluar dari ketidakberdayaan. Lebih jauh buku ini mengupas praktik-praktik 
institusi dalam mewujudkan kesejahteraan dan upaya minoritas dalam 
mencapai kesejahteraan. Oleh sebab itu, tulisan-tulisan dalam buku ini 
diharapkan dapat menjadi pemantik bagi upaya pemberdayaan masyarakat 
yang terpadu dan inklusif.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: 
KOMITMEN UNTUK PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT

Buku ini merupakan hasil kerjasama Depar-
temen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan 
dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang 
diterbitkan oleh Azzagrafika tahun 2012. Materi 
dalam buku ini ditulis oleh dosen Depar temen 
PSdK berdasarkan pengalaman penelitian 
tentang Corporate Social Responsibility (CSR). 

Buku ini mencoba melihat secara kritis perkembangan euforia CSR yang sejak 
dulu sudah dilakukan dalam bentuk Community Development.

Topik-topik yang dikupas antara lain dengan cara apa para pemangku 
kepentingan memahami CSR serta apakah keberadaan CSR masih sebagai 
strategi bisnis atau sudah menjadi komitmen moral untuk membangun 
masyarakat di sekitar industri. Realitasnya, para pemangku kepentingan, 
baik itu negara, perusahaan maupun organisasi sosial, belum memiliki 
pemahaman yang sama tentang CSR. Kondisi ini disebabkan oleh struktur 
sosial yang hierarkhis akibat mengutamakan kepentingan individu daripada 
kepentingan umum. Oleh sebab itu, buku ini mengetengahkan proses 
perencanaan terpadu. Upaya perencanaan terpadu bertujuan menggalang 
proses perubahan ke arah struktur sosial yang lebih egalitarian yang 
membela nilai kepentingan umum dalam implementasi CSR di ruang Civil 
Society.
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GAGASAN PEMUDA 
TENTANG KERJA LAYAK 
& PERLINDUNGAN SOSIAl 

Buku ini menyajikan kumpulan 
tulisan mahasiswa, baik dari laporan akhir 
(skripsi) maupun naskah-nas kah yang 
pernah diikutkan dalam berbagai kompetisi 
tingkat nasional yang diterbitkan oleh 
Azzagrafika tahun 2013. Buku ini mengu-
pas persoalan penerapan kerja layak di 

Indonesia. Konsep kerja layak yang dicanangkan ILO, belum dilaksanakan 
secara penuh. Kondisi ini disebabkan oleh tingkat pendidikan para pekerja 
dan definisi “pekerja”, terutama sektor informal, yang belum sepenuhnya 
dipahami oleh masyarakat. Akibatnya, posisi tawar pekerja terhadap 
majikan sangat rendah. Persoalan ini semakin meningkatkan kerentanan 
masyarakat terhadap kemiskinan.

Hal yang menarik dari buku ini adalah gagasan-gagasan orisinil sesuai 
dengan local wisdom masyarakat Indonesia. Gagasan-gagasan tersebut 
dapat menjadi alternatif pengembangan sistem jaminan sosial informal 
dan menyajikan potret pemaknaan kerja layak di Indonesia. Kehadiran 
buku ini juga sebagai bentuk apresiasi Departemen Pembangunan Sosial 
dan Kesejahteraan FISIPOL UGM terhadap karya mahasiswa. Diharapkan 
mampu mendorong mahasiswa untuk menuangkan ide dan gagasan 
melalui karya akademik sebagai bentuk kontribusi pengembangan konsep 
kerja layak dan perlindungan sosial di Indonesia.
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JALAN MENUJU KESEJAHTERAAN: 
DARI WACANA HINGGA REALITA

Buku yang diterbitkan Departemen 
PSdK dan Azzagrafika pada tahun 2013 ini 
mengulas tentang gagasan ideal dan realitas 
kebijakan sosial, kemiskinan, pelayanan 
sosial, dan kesejahteraan masyarakat. 
Pembaca akan menemukan bagaimana 
konsep kemiskinan, makna keadilan dan 
perumusan pelayanan sosial yang dipahami 
secara parsial dan artifisial. 

Kesalahan pemahaman ini menimbulkan kesalahan dalam pembuatan 
kebijakan yang berakibat pada mistreatment dalam penyelesaian masalah-
masalah sosial.

Beberapa masalah sosial seperti migrasi, sistem ekonomi yang 
berpihak pada pemilik modal, dan tidak meratanya akses jaminan 
kesehatan dan pendidikan akan dikupas dalam buku ini. Persoalan migrasi 
yang diakibatkan oleh kemiskinan dan keterbatasan lapangan pekerjaan 
di daerah asal semakin kompleks ketika migran tidak mendapatkan 
jaminan perlindungan dari negara. Sistem perekonomian yang memihak 
pemilik modal dan mereduksi peran ekonomi kecil menimbulkan 
diskriminasi dalam akses modal dan keberlanjutan usaha. Sementara 
itu, tidak meratanya akses jaminan kesehatan dan pendidikan semakin 
memarginalisasikan masyarakat miskin. Masalah-masalah sosial tersebut 
semakin memperpanjang penderitaan kelompok rentan di Indonesia.
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PEMBANGUNAN DAN KEMISKINAN

Buku ini hasil karya para Dosen 
Departemen Pembangunan Sosial dan 
Kesejahteraan FISIPOL UGM sebagai 
wujud komitmen institusi pendidikan 
terhadap program penguatan kelembagaan 
(Institutional Building). Upaya ini dalam 
rangka pemberdayaan masyarakat petani 
yang disponsori oleh kegiatan kompetisi 
SP-4 Universitas Gadjah Mada tahun 2005. 

Kumpulan tulisan yang diterbitkan oleh Aditya Media pada tahun 2006 
ini meliputi pembahasan tentang upaya mensintesiskan liberalisme dan 
sosialisme, dilema pembangunan indonesia dalam jerat hutang kapitalisme, 
“gugur asem” pembangunan kemiskinan, mencari model pembangunan 
yang tepat untuk Indonesia: belajar dari pengalaman Cina, Strategi adaptif 
nelayan Ngrenehan Gunung Kidul dalam menghindari proses marginalisasi 
serta kebijakan dan ketidakberdayaan koperasi.
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STRATEGI PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT

Kumpulan tulisan Dosen Depar temen 
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan 
yang diterbitkan oleh Aditya Media pada 
tahun 2004 ini mengetengahkan tentang 
strategi pemberdayaan masyarakat 
pada berbagai kondisi dan bidang yang 
berbeda.

Pembahasan dalam buku ini di-
kelompokkan menjadi tiga bagian sesuai 

dengan stakeholders yang ada, yaitu membahas peran masyarakat, peran 
negara, dan peran swasta. Pada setiap bagian berisi sumbangan tulisan 
tentang bagaimana peranan masing-masing stakeholdersdalam paradigma 
yang baru, perubahan-perubahan apa yang perlu dilakukan pada masing-
masing stakeholdersuntuk menyesuaikan dengan paradigma baru tersebut 
serta bagaimana hubungan sinergis yang dapat dibangun antar stakeholders. 
Fokus perhatian pada kumpulan ini adalah pemberdayaan masyarakat 
sehingga pembahasan tentang hubungan sinergis tersebut cenderung 
pada analisis tentang perubahan pada masing-masing stakeholders dalam 
memberikan sumbangan atau dukungan pada masyarakat.
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 Daftar Mahasiswa dan Pembagian 
Dosen Pembimbing Akademik (DPA) 2020

NO NIM NAMA DPA
1 20/459834/

SP/29682 Ade Khusnul Hidayah Prof. Dr. Susetiawan, SU.

2 20/462868/
SP/29851 Adinda Putri Prof. Dr. Susetiawan, SU.

3 20/459835/
SP/29683 Adzkia Yeza Prof. Dr. Susetiawan, SU.

4 20/462869/
SP/29852 Ajeng Sholaikhah Prof. Dr. Janianton Damanik, 

M.Si.

5 20/455849/
SP/29438 Ananta Ria Safitri Prof. Dr. Janianton Damanik, 

M.Si.

6 20/462870/
SP/29853 Anirotun Nisa Prof. Dr. Janianton Damanik, 

M.Si.

7 20/455850/
SP/29439 Annisa’ Munashifah Dra. Agnes Sunartiningsih, 

MS.

8 20/459836/
SP/29684 Arasty Anis Sukma Dra. Agnes Sunartiningsih, 

MS.

9 20/462871/
SP/29854 Aris Ashyva Putrianna Dra. Agnes Sunartiningsih, 

MS.

10 20/459837/
SP/29685 Arvinda Yunita Basuki Dr. S. Djuni Prihatin, M.Si.

11 20/459838/
SP/29686 Asyam Raihan Fajriy Dr. S. Djuni Prihatin, M.Si.

12 20/459839/
SP/29687 Audrey Shafia Dwinandita Dr. S. Djuni Prihatin, M.Si.

LAMPIRAN
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13 20/459840/
SP/29688 Aulia Farah Pradani Drs. Hendrie Adji Kusworo, 

M.Sc., Ph.D.

14 20/455851/
SP/29440 Azahrah Silvianti Drs. Hendrie Adji Kusworo, 

M.Sc., Ph.D.

15 20/462872/
SP/29855 Azzahra Amro’l Kharisma Drs. Hendrie Adji Kusworo, 

M.Sc., Ph.D.

16 20/462873/
SP/29856 B. Nadindra srilarastika Drs. Suparjan, M.Si.

17 20/459841/
SP/29689 Citra Kumala Putri Drs. Suparjan, M.Si.

18 20/459842/
SP/29690 Daffa Dama Saputra Drs. Suparjan, M.Si.

19 20/462874/
SP/29857

Devi Fitriana Choirun 
Nisa

Dr. Krisdyatmiko, S.Sos., 
M.Si.

20 20/455852/
SP/29441

Dita Syavira Balqis Nur 
Rachma

Dr. Krisdyatmiko, S.Sos., 
M.Si.

21 20/462875/
SP/29858

Fachrurizal Mahendra 
Sujono

Dr. Krisdyatmiko, S.Sos., 
M.Si.

22 20/459843/
SP/29691 Faiz Rahmatullah Drs. Mulyadi, MPP, Ph.D.

23 20/459844/
SP/29692 Faizah Layla Rohmah Drs. Mulyadi, MPP, Ph.D.

24 20/462876/
SP/29859 Fasya Intania Kuswandari Drs. Mulyadi, MPP, Ph.D.

25 20/455853/
SP/29442 Febby Yola Olivia Danang Arif Darmawan, 

S.Sos., M.Si.

26 20/462877/
SP/29860 Fira Nendia Zulia Ulfa Danang Arif Darmawan, 

S.Sos., M.Si.

27 20/459845/
SP/29693 Firda Ratih Isnaini Danang Arif Darmawan, 

S.Sos., M.Si.

28 20/462878/
SP/29861 Gloria Evanda Fiko Nurhadi, S.Sos., M.Si., Ph.D.

29 20/455854/
SP/29443 Grace Miranda Samosir Nurhadi, S.Sos., M.Si., Ph.D.

30 20/455855/
SP/29444 Intan Dyah Puspita Indah Nurhadi, S.Sos., M.Si., Ph.D.

31 20/456645/
SP/29512 Janius Tabuni Dr.Hempri Suyatna, S.Sos., 

M.Si.
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32 20/462879/
SP/29862 Januari Safitri Dr.Hempri Suyatna, S.Sos., 

M.Si.

33 20/459846/
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M.Si.
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SP/29695 Larasati Anting Putri Milda Longgeita Br Pinem, 

M.A., Ph.D
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M.A., Ph.D
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SP/29446 Mega Mutiara Ekasari Galih Prabaningrum, S.Sos., 

M.A.

38 20/459850/
SP/29698 Moch. David aji pangestu Galih Prabaningrum, S.Sos., 

M.A.

39 20/462880/
SP/29863

Muhammad Haidar 
Muflih

Galih Prabaningrum, S.Sos., 
M.A.

40 20/459851/
SP/29699 Muhammad Irsyad Galih Prabaningrum, S.Sos., 

M.A.

41 20/459848/
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Muhammad Razkha Abhi 
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Eka Zuni Lusi Astuti, S.Sos., 
M.A.
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Muhammad Rizqi 
Fadillah

Eka Zuni Lusi Astuti, S.Sos., 
M.A.
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SP/29701 Mutiara Kusumaningtyas Eka Zuni Lusi Astuti, S.Sos., 

M.A.
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Iksani Putri

Eka Zuni Lusi Astuti, S.Sos., 
M.A.
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SP/29703 Nadia Muna Faizah Suzanna Eddyono, S.Sos., 

M.Si., M.A., Ph.D

46 20/459856/
SP/29704 Nanda Wijaya Suzanna Eddyono, S.Sos., 

M.Si., M.A., Ph.D

47 20/455858/
SP/29447 Nessia Pratita Nareswari Suzanna Eddyono, S.Sos., 
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