
 

 



Pedoman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
Tahun Akademik 2013/2014 1

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Raya Bandung-Sumedang km. 21 Jatinangor

Telp.  (022) 7796416, 7798418 – Fax (022) 7796974
http://www.fisip.unpad.ac.id

Jalan Bukit Dago Utara No. 25 Bandung 40135
(D3) Telp.(022) 250 4586, (Pasca) Telp. (022) 251 0276

http://www.d3fisip.unpad.ac.id
http://www.pps.fisip.unpad.ac.id

KATA PENGANTAR

Universitas Padjadjaran sebagai lembaga pendidikan tinggi berkewajiban untuk mewujudkan Tri Dharma
Perguruan Tinggi. Penyelenggaraan proses pembelajaran menjadi kompetensi inti yang harus dilakukan. agar
kegiatan pembelajaran dapat berjalan lancar, maka diperlukan suatu pedoman sebagai acuan baku dalam
penyelenggaraan kegiatan akademik. Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan merupakan panduan
penyelenggaraan akademik di lingkungan Program Sarjana, Pascasarjana, dan Program Diploma III Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

Buku pedoman ini meliputi informasi tentang latar belakang pendirian fakultas termasuk di dalamnya
informasi mengenai visi, misi, dan tujuan. Pelaksanaan pembelajaran dalam lingkup program studi  meliputi
kurikulum dan isi pokok mata kuliah, serta daftar dosen. Informasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan
pendidikan dapat dilihat pada Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan 2013/2014 Universitas
Padjadjaran.

Dalam buku pedoman ini juga terdapat penjelasan tentang fasilitas pendukung yang dimiliki oleh Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, yaitu TPBK, Sisfo Akademik, Perpustakaan, dan
fasilitas lainnya sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Selain itu disajikan pula informasi tentang
penelitian dan kerjasama serta prestasi fakultas. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi sivitas
akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, untuk mendukung proses
pembelajaran agar berlangsung dengan baik.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak
yang telah terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini.

Bandung, Mei 2013
Dekan,

Prof. Dr. H. Asep Kartiwa, S.H., M.S
NIP. 19620318 198603 1 002
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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  UNIVERSITAS PADJADJARAN

No: 6938/UN6.G/Kep/2013

tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN,
PROGRAM DIPLOMA III, SARJANA, DAN PASCASARJANA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN 2013/2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  UNIVERSITAS PADJADJARAN

Menimbang : a. bahwa, dalam usaha memantapkan penyelenggaraan akademik program
Diploma III, Sarjana, dan Pascasarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Padjadjaran perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  Universitas Padjadjaran tentang
Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik  Universitas Padjadjaran tahun akademik 2013/2014.

b. bahwa, pedoman yang telah disesuikan dengan proses pembelajaran untuk
Program Diploma III, Sarjana, dan Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik  Universitas Padjadjaran.

c. bahwa, sehubungan dengan butir a dan b di atas dipandang perlu untuk
diterbitkan surat keputusan dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang R.I Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1957 tentang Pendirian Universitas

Padjadjaran;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 0436/O/1992

tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 46 Tahun

2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang

Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil
Belajar Mahasiswa;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang
Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

8. SK. Rektor tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan
Universitas Padjadjaran 1165/UN.6.RKT/KM/2013 tanggal 22 Februari
2013
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Memperhatikan : Keputusan Dekan tentang penetapan panitia penyusun Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

Pertama : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA III,
SARJANA,  DAN PASCASARJANA TAHUN AKADEMIK 2013/2014;

Kedua : Buku pedoman tersebut merupakan pedoman dan petunjuk pelaksanaan untuk
program Diploma III, Sarjana,  dan Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Padjadjaran tahun akademik 2013/2014 dalam
melaksanakan proses pembelajaran;

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut;
Keempat : Keputusan Ini berlaku untuk tahun  Akademik 2013/2014

Ditetapkan di : Jatinangor
Tanggal : Mei 2013
Dekan,

Asep Kartiwa
NIP. 19620318 198603 1 002

Tembusan:
1. Yth. Wakil Rektor I UNPAD (Sebagai Laporan)
2. Yth. Kepala Biro Akademik UNPAD
3. Yth. Para  Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAD
4. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAD
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Dekan
Prof. Dr.  H. Asep Kartiwa, SH., M.S

Pembantu Dekan I
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Pembantu Dekan II
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Pembantu Dekan III
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PIMPINAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

A. PIMPINAN FAKULTAS

Dekan : Prof.  Dr. H. Asep Kartiwa, SH., M.S.
Pembantu Dekan I : Dr. H. Soni Akhmad Nulhaqim, M.Si.
Pembantu Dekan II : Dr. Hj. R. Ira Irawati, M.Si.
Pembantu Dekan III : Dr. H. R. Dudy Heryadi, M.Si.

B. PIMPINAN  TENAGA  ADMINISTRATIF

1.   Kepala Bagian Tata Usaha : Yudi Sudiana, S.E.
2.   Kepala Sub.Bagian Pendidikan : Wahyi, S.IP.
3.   Kepala Sub.Bagian Kemahasiswaan :
4.   Kepala Sub.Bagian Umum : H. R. Ernawan, S.H.
5.   Kepala Sub Bagian Keuangan dan

Kepegawaian : Jalaludin, S.Sos., M.Si

C. PIMPINAN PROGRAM STUDI DAN LABORATORIUM

1. ILMU ADMINISTRASI NEGARA.
Ketua : Dr. Heru Nurasa, MA.
Sekretaris : Dr. Nina Karlina, S.IP., M.Si.

LABORATORIUM LP3 ADMINISTRASI NEGARA
Ketua : Dr. Asep Sumaryana, M.Si.
Sekretaris : Drs. Slamet Usman Ismanto, M.Si.

2. ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
Ketua : Dr. Drs. H. R. Abdul Musyawardi Chalid, M.Si
Sekretaris : Dr. R. Widya Setiabudi S, S.IP., MT.

LABORATORIUM ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
Ketua : Dr. Drs. Arry Bainus, MA.
Sekretaris : Dadan Suryadipura, S.IP.

3. ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
Ketua : Drs. Budhi Wibhawa, MS.
Sekretaris : Santoso Tri Raharjo, S.Sos., M.Si.

LABORATORIUM ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
Ketua : Nandang Mulyana, S.Sos., MS.
Sekretaris : Budi M. Taftazani, S.Sos., MPS.Sp.

4. ILMU PEMERINTAHAN
Ketua : Dr. Drs. Franciscus Van Ylst, M.Hum.
Sekretaris : Drs. Herry Suharyadi, M.S.

LABORATORIUM ILMU PEMERINTAHAN
Ketua : Prof. Dr. H. Utang Suwaryo, MA.
Sekretaris : Prof. Dr. H. Dede Mariana, M.Si.
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5. ANTROPOLOGI
Ketua : Dr. Drs. H. Opan S. Suwartapraja, M.Si.
Sekretaris : Dede Mulyanto, S.Sos., M.Phil.

LABORATORIUM ANTROPOLOGI
Ketua : Rini S. Soemarwoto, S.Pi., MA., Ph.D.
Sekretaris : Drs. Budi Rajab, M.Si.

6. ILMU ADMINISTRASI BISNIS
Ketua : Prof. Dr. H. Sam’un Jaja Raharja, M.Si.
Sekretaris : Dr. Suryanto, SE., M.Si.

LABORATORIUM LPBK
Ketua : Dr. H. R. Anang Muftiadi, S.E., M.Si.
Sekretaris : Mas Rasmini, SE., M.Si.

7. SOSIOLOGI
Ketua : Dra. Bintarsih Sekarningrum, M.Si
Sekretaris : Yusar, S.IP., M.Si.

LABORATORIUM
Ketua : Drs. Muhamad Fadhil Nurdin, M.A., Ph.D.
Sekretaris : Yusar, S.Sos.,M.Si.

8. ILMU POLITIK
Ketua :
Sekretaris :

LABORATORIUM
Ketua :
Sekretaris :

D. PIMPINAN PROGRAM PASCASARJANA

Koordinator Program Pascasarjana : Prof. Dr. Drs. H.Asep Kartiwa, SH., M.S.

Sekretaris Program Pascasarjana : Dr. Arry Bainus, M.A.

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi : Prof. Dr. H. Budiman Rusli, M.S.

Sekretaris Program Studi Ilmu
Administrasi Publik : Dr. Hj. Sintaningrum, M.T.

Sekretaris Program Studi Ilmu
Administrasi Bisnis : Dr. Dra. Hj. Erna Maulina, M.Si.

Ketua Program Studi Ilmu Politik : Prof. Dr. H. Nasrullah Natzir, M.S.

Sekretaris Program Studi Ilmu Politik : Dr. H. Nandang Alamsyah D., SH., M.Hum.
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Ketua Program Studi Sosiologi dan
Antropologi : Prof. Dr. H. Haryo S. Martodirdjo

Sekretaris Program Studi Ilmu Sosiologi : Drs. Budhi Gunawan, MA., Ph.D.

Sekretaris Program Studi Ilmu Antropologi : Dr. Dra. Selly Riawanti, M.A.

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan : Prof. Dr. H. Utang Suwaryo, M.A.

Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan : Dra. Mudiyati Rahmatunnisa, MA., Ph.D.

Ketua Program Studi Hubungan Internasional : Prof. Drs. Yanyan M. Yani, MAIR., Ph.D.

Sekretaris Program Studi Hubungan Internasional : Dr. H. Obsatar Sinaga, S.IP., M.Si.

Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial : Dr. Dra. R. Nunung Nurwati, M.S.

Sekretaris Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial : Binahayati, S,Sos., MSW., Ph.D.

E. PIMPINAN PROGRAM DIPLOMA III

1. Pimpinan Program Studi
1. Program Studi Administrasi

Ketua : Candra Dewini, S.IP., M.Si.
Sekretaris : Elisa Susanti, S.IP., M.Si.

2. Program Studi Administrasi Pemerintahan
Ketua : Hj. Ratnia Solihah, S.IP., M.Si.
Sekretaris : Siti Witianti, S.IP., M.Si.

2. Pimpinan Laboratorium
Koordinator : Drs. Agus Wahyudi Riana, M.Si.
Sekretaris : Dr. Mohammad Benny Alexandri, S.E.,M.M.
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BAB I
SEJARAH, VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN

A. Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, didirikan atas desakan dan tuntutan
warga masyarakat Provinsi Jawa Barat ketika itu, yang mengharapkan Universitas Padjadjaran
menumbuhkan keilmuan yang dapat merespons realitas sosial dan kemanusiaan yang dinamis di Jawa
Barat. Untuk menjawab keinginan tersebut, Presiden Universitas Padjadjaran, sebutan rektor pada saat
itu, mengeluarkan Surat Keputusan No 4/PKUP/1958, tanggal 28 Februari 1958 tentang pembentukan
Panitia Ad-hoc yang bertugas mempersiapkan pembentukan fakultas. Baru pada tanggal 13 Oktober
1958 prakarsa tersebut direalisasi dengan terbentuknya Fakultas Administrasi Negara dan Niaga
sebagai fakultas yang berada di bawah asuhan Yayasan Pembina Universitas Padjadjaran. Namun, dua
tahun kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan No.
66971/UU/60, tanggal 12 Agustus 1960, dikukuhkan Fakultas Sosial Politik (Sospol) nama fakultas
yang sesuai dengan nomenklatur Kementerian P dan K masa itu  sebagai salah satu fakultas yang
berada dalam lingkungan Universitas Padjadjaran. Sejak tanggal 8 Desember 1983, nama Fakultas
Sospol kemudian diubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) melalui SK Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 1574/1/1983.

Hingga saat ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran menyelenggarakan
beberapa jenjang/program pendidikan, mulai dari Program Strata 1, Diploma III, Magister, hingga
Doktor. Program Strata 1, terdiri dari program studi: Ilmu Administrasi Negara berdiri pada tanggal 12
Agustus 1960 dengan Surat Keputusan Nomor: 66971/UU/60, Ilmu Hubungan Internasional berdiri
pada tanggal 13 November 1965 dengan Surat Keputusan Nomor: 014/Kep/Sospol/65, Ilmu
Kesejahteraan Sosial berdiri pada tanggal 13 Nopember 1965 dengan Surat Keputusan Nomor:
014/KEP/SOSPOL/65, Ilmu Pemerintahan berdiri pada tahun1974, Antropologi berdiri pada tanggal 1
Juli 1984 dengan Surat Keputusan Nomor: 0547/0/1983 sebelum bergabung dengan Fakultas Ilmu
sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Antropologi merupakan salah satu Jurusan di Fakultas Sastra
Universitas Padjadjaran pada tahun 1962, Ilmu Administrasi Bisnis berdiri pada tanggal 19 April 1999
dengan Surat Keputusan Nomor: 157/Dikti/Kep/1999, Sosiologi berdiri pada tanggal 1 September
2010 dengan Surat Keputusan Nomor: 131/D/O/2010 dan Ilmu Politik berdiri pada tanggal 9
September 2012 dengan Surat Keputusan Nomor: 385/E/O/2012. Kampus program Strata 1 ini terletak
di Jln. Raya Bandung-Sumedang Km. 21, Jatinangor, Sumedang - Jawa  Barat. Program Diploma III
diselenggarakan sejak tahun 1989, saat ini Program Diploma III terdiri dari Program Studi
Administrasi dan Administrasi Pemerintahan. Kampus Program Diploma III berada di Jln. Bukit Dago
Utara No. 25, Bandung.

Sedangkan untuk program  magister yang terdiri dari Program Studi Administrasi Publik, Administrasi
Bisnis, Ilmu Politik, Sosiologi dan Antropologi berdiri sejak tahun 2009 melalui Keputusan Direktur
Jenderal pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
1500/D/T/2009. Sedangkan Program Studi Magister Kesejahteraan Sosial berdiri pada tanggal 09
Desember 2010 melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :
206/D/O/2010. Selain Itu untuk Program Doktor yang terdiri dari Program Studi Ilmu Administrasi,
Program Studi Hubungan Internasional yang berdiri tanggal 4 November 2010 melalui Surat
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 164/D/O/2010 dan Nomor
165/D/O/2010 dan Program Studi Doktor Kesejahteraan Sosial berdiri pada tanggal 26 Januari 2011
mealui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 29/D/O/2011 dan
Program Studi Doktor Sosiologi Berdiri pada tanggal 24 Desember 1993 melalui Keputusan Direktur
Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No:649/DIKTI/Kep/1993.
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Dalam perkembangan selanjutnya, penyelenggaraan dan pengelolaan Program Magister dan Doktor
dilakukan oleh fakultas. Dalam pengelolaannya program Pascasarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
dikoordinasikan oleh koordinator dan sekretaris yang ditetapkan melalui surat keputusan dekan. Pada
saat ini terdapat tiga pola pengelolaan Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, yaitu Program
yang dikelola langsung oleh Program Pascasarjana, Program yang dikelola oleh Fakultas.

Program Pascasarjana yang dibawah pengelolaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berkampus di
Jl. Bukit Dago Utara No. 25 Bandung 40135, mulai mengadakan Program Magister untuk Bidang
Kajian Utama (BKU) Magister Administrasi Bisnis pada tahun 2002-2003 melalui Keputusan Direktur
Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran No. 1300/J06.10.PPs/Kep/PP/2002 di bawah naungan
Program Studi Magister Ilmu Sosial. Selanjutnya, pada tahun 2003 dibentuklah Bidang Kajian Utama
(BKU) Magister Ilmu Politik melalui Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas
Padjadjaran No. 1129a/J06.10.PPs/Kep/PP/2003 di bawah naungan Program Studi Magister Ilmu
Sosial.

Pada tahun 2009, terjadi perubahan kebijakan dimana pengelolaan Program Magister Ilmu Sosial yang
tadinya di bawah tanggungjawab Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran dialihkan
pengelolaannya ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan demikian, kelas reguler Bidang
Kajian Utama (BKU) yang berada di bawah naungan Magister Ilmu Sosial, yaitu Ilmu Administrasi,
berubah menjadi Konsentrasi Administrasi Bisnis dan Konsentrasi Administrasi Publik. Sedangkan
Antropologi-Sosiologi berubah menjadi Konsentrasi Antropologi dan Konsentrasi Sosiologi, yang
ditambah dengan Konsentrasi Kebijakan Publik serta Konsentrasi Ilmu Pemerintahan. Pada kelas
reguler ini kemudian dibentuk 2 Konsentrasi tambahan, yaitu Konsentrasi Hubungan Internasional dan
Konsentrasi Kesejahteraan Sosial. Sedangkan pada kelas non-reguler Program Pascasarjana Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hingga saat ini hanya menyelenggarakan 4 Konsentrasi yaitu:
Administrasi Bisnis, Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan, dan Ilmu Politik.

Pada tahun 2006, Program Doktor Ilmu Sosial dengan Konsentrasi Ilmu Administrasi dan Konsentrasi
Ilmu Pemerintahan dibentuk melalui Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas
Padjadjaran No. 07634/J06.10.PPs/Kep/PP/2006 di bawah naungan Program Studi Doktor Ilmu Sosial
Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, yang sampai kini sudah menerima 3 angkatan. Pada
tahun 2009 program ini pun menjadi kelas non-reguler yang sepenuhnya di bawah tanggung jawab
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sedangkan kelas reguler tetap berjalan dan berkembang menjadi
Program Studi Sosiologi dengan konsentrasi Sosiologi dan Antopologi; Ilmu Administrasi dengan
konsentrasi Administrasi Publik, Administrasi Bisnis, dan Ilmu Pemerintahan; Hubungan Internasional
dengan konsentrasi Hubungan Internasional dan Ilmu Politik; dan terakhir Program Studi
Kesejahteraan Sosial.

B. Visi,  Misi, dan Tujuan Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

a. Visi
Tahun 2020 Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Yang Memiliki Komitmen Terhadap
Keunggulan Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Yang Diakui Secara Internasional.

b. Misi
1. Melaksanakan pendidikan bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang bermutu dalam rangka

menghasilkan lulusan yang berdaya saing secara moral maupun akademis yang bermanfaat
bagi masyarakat.

2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna menopang pendidikan
dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi komunitas akademik, pemerintah,
industri, dan masyarakat.

3. Melaksanakan manajemen pendidikan dengan menerapkan prinsip penjaminan mutu (quality
assurance).
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4. Menerapkan sistem manajemen profesional berbasis transparansi dan akuntabilitas untuk
menciptakan hubungan kelembagaan yang efektif dan efisien.

5. Menjalin hubungan kerja sama secara berkesinambungan dengan menerapkan prinsip
kesetaraan, kemitraan, dan saling percaya.

c. Tujuan Pendidikan dan Keunggulan

1. Tujuan
1) Terwujudnya program studi dan kurikulum yang bermutu, serta dosen dan mahasiswa

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berkualitas.
2) Terbentuknya kepribadian mahasiswa yang bermoral tinggi, berkompetensi, dan

bermanfaat bagi masyarakat.
3) Tercapainya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan

bermanfaat bagi pemerintah, industri, dan masyarakat.
4) Terwujudnya hubungan kerja sama dengan berbagai mitra kerja dalam maupun luar

negeri.

2. Keunggulan
Setelah 55 tahun mengembangkan kiprahnya mencetak cendikiawan di bidang Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, FISIP Unpad memiliki keunggulan kompetitif dalam pengembangan Ilmu
Administrasi Negara, Hubungan Internasional, Kesejahteraan Sosial, Pemerintahan,
Antropologi, Administrasi Bisnis, Sosiologi dan Ilmu Politik.

3. Pilihan Program
Saat ini, FISIP Unpad mengembangkan empat jenjang pendidikan yang diarahkan untuk dapat
merespon perubahan dan mewujudkan keunggulan di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Keempat jenjang pendidikan itu, adalah:

a. Program D-3
i. Program Studi Administrasi dengan peminatan:

a) Administrasi Pertanahan
b) Administrasi Logistik
c) Administrasi Kepegawaian
d) Administrasi Keuangan
e) Administrasi Kearsipan
f) Administrasi Bisnis
g) Administrasi Sekretari

ii. Program Studi Administrasi Pemerintahan dengan peminatan:
a) Tata Pemerintahan
b) Pembangunan Daerah
c) Kelegislatifan

b. Program Sarjana (S-1):
a) Ilmu Administrasi Negara
b) Ilmu Hubungan Internasional
c) Ilmu Kesejahteraan Sosial
d) Ilmu Pemerintahan
e) Antropologi
f) Ilmu Administrasi Bisnis
g) Sosiologi
h) Ilmu Politik
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c. Program Pascasarjana
i. Program Magister, terdiri dari Program Studi:

a) Administrasi Publik, Konsentrasi Administrasi Publik dan Kebijakan Publik
b) Administrasi Bisnis
c) Ilmu Politik, Konsentrasi Ilmu Politik, Hubungan Internasional dan Ilmu

Pemerintahan
d) Antropologi
e) Sosiologi
f) Kesejahteraan Sosial

d. Program Doktor, terdiri dari Program Studi:
a) Sosiologi, dengan kosentrasi:

1. Sosiologi
2. Antropologi

b) Ilmu Administrasi, dengan konsentrasi:
1. Administrasi Bisnis
2. Administrasi Publik
3. Ilmu Pemerintahan

c) Ilmu Hubungan Internasional, dengan konsentrasi:
1. Hubungan Internasional
2. Ilmu Politik

d) Ilmu Kesejahteraan Sosial

e. Guru Besar Tenaga Pendidik
Untuk mencapai tujuan FISIP Unpad tersebut, didukung oleh tenaga pendidik yang terdiri
dari dosen, baik yang bergelar S-2, maupun S-3 lulusan dalam dan luar negeri. Selain itu,
juga dibina oleh 11 Guru Besar Tetap dan 5 Guru Besar Emeritus, yaitu:
1) Prof. H. A. Djadja Saefullah, M.A., Ph.D. (Emeritus)
2) Prof. Dr. H. Haryo S. Martodirdjo,
3) Prof. Dr. Josy Adiwisastra, (Emeritus)
4) Prof. Dr. H. Dedi Rosadi, M.S (Emeritus)
5) Prof. Dr. H. Asep Kartiwa, S.H., M.S.
6) Prof. Dr. Nasrullah Natsir, M.S.
7) Prof. Oekan S. Abdoellah, M.A., Ph.D.
8) Prof. Dr. H. Budiman Rusli, M.S.
9) Prof. Dr. Dra. Hj. Erlis Karnesih, M.S.
10) Prof. Dr. Drs. H. Utang Suwaryo, M.S.
11) Prof. Dr. Dede Mariana, M.Si.
12) Prof. H. Judistira K. Garna, Ph.D. (Emeritus)
13) Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira (Emeritus)
14) Prof. Dr. H. Sam’un Jaja Raharja, M.Si.
15) Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, M.A.
16) Prof. Drs. Yanyan M Yani, MAIR. Ph.D.
17) Prof. Dr. J. B. Kristiadi (Emeritus)
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C. Tujuan Pendidikan Program Studi

I. PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA III

Program Studi Administrasi

Tujuan

Program Studi Administrasi adalah menghasilkan tenaga ahli madya profesional yang memiliki soft
skills dan hard skills sehingga sanggup menjawab tantangan pekerjaan, menciptakan peluang kerja
dan berusaha, serta membangun jejaring sesuai bidang kajiannya. Adapun sasaran dari Program
Studi Administrasi adalah:
1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi ahli madya yang mempunyai integritas tinggi dan

memiliki soft skills dan hard skills.
2. Menjadi pusat kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (terapan) bidang

adminisrasi.
3. Menjadi penyelenggara  pendidikan program diploma yang berbasis teknologi informasi.
4. Membangun jejaring dan mitra bagi dunia usaha, organisasi masyarakat  maupun lembaga

pemerintah dalam upaya menciptakan good governance.

Program Studi Administrasi Pemerintahan

Tujuan

Program Studi Administrasi Pemerintahan adalah menghasilkan tenaga terdidik dalam ruang lingkup
organisasi pemerintahan, memahami tugas dan fungsinya, menyediakan tenaga ahli madya yang
profesional di bidang pemerintahan maupun di sektor-sektor swasta dan lembaga non pemerintah
yang terkait dengan kebijakan pemerintah, dengan peminatan Tata Pemerintahan, Pembangunan
Daerah dan Kelegislatifan. Adapun sasaran dari Program Studi Administrasi Pemerintahan adalah:
1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi ahli madya yang mempunyai integritas tinggi dan

memiliki soft skills dan hard skills dalam bidang pemerintahan.
2. Menjadi pusat kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (terapan) bidang

pemerintahan.
3. Menjadi penyelenggara  pendidikan program diploma yang berbasis teknologi informasi.
4. Membangun jejaring dan mitra bagi dunia usaha, organisasi masyarakat  maupun lembaga

pemerintah dalam upaya menciptakan good governance.

II. PROGRAM SARJANA (S1)

A. Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
Akreditasi A berdasarkan No. SK 013/BAN-PT/AK-XV/S1/VI/2012, berlaku s/d 8 Juni 2017

TUJUAN
1. Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai kompetensi akademis, terutama

diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan bidang Administrasi Negara secara
konseptual, kontekstual maupun pragmatik.

2. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan penjaminan mutu (quality
assurance) hasil pendidikan, baik untuk tenaga akademik, peserta didik, maupun
stakeholders lainnya.

3. Memberikan kontribusi nyata melalui kerjasama kemitraan (partnership) dengan
pemerintah (Daerah-Pusat), BUMN, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis.

4. Meningkatkan mutu SDM, manajemen, dan pengembangan fasilitas pendidikan,
laboratorium, sistem informasi dalam meningkatkan layanan akademik.



Pedoman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
Tahun Akademik 2013/2014 15

B. Program Studi Hubungan  Internasional
Akreditas A berdasarkan SK No. 37/BAN-PT/Ak-XIV/S1/XI/2011, berlaku s/d 11 November 2016

TUJUAN PENDIDIKAN
Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
bertujuan untuk menghasilkan “lulusan yang mampu menjadi insan akademis maupun pelaku
internasional yang berwawasan nasional, berkualitas global tanpa melupakan kearifan lokal
sebagai jati dirinya”, yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
1. Menjunjung tinggi moralitas sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada masyarakat

dalam mengembangkan dan menerapkan ilmunya;
2. Memiliki pengetahuan mengenai keragaman dan kompleksitas fenomena dan pelaku dalam

hubungan internasional beserta keragaman dan kompleksitas perangkat keilmuan
(paradigma, teori, pendekatan, metode) untuk mempelajarinya;

3. Tanggap dan mampu mengadaptasi secara kritis terhadap setiap perkembangan fenomena
serta memahami perkembangan ilmu (state of the art) dan masyarakat keilmuan hubungan
internasional, terutama dikaitkan dengan bidang pendidikan dan penelitian;

4. Mampu memberikan solusi-solusi alternatif dan memotivasi dalam menghadapi setiap
masalah sosial, terutama hubungan internasional;

5. Memiliki kemampuan untuk memangku berbagai jabatan yang menuntut penguasaan
pengetahuan dan keterampilan di bidang-bidang hubungan internasional secara profesional.

C. Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial
Akreditasi A berdasarkan SK No. 024/BAN-PT/AK-XV/S1/VIII/2012, berlaku s/d 10 Austus 2017

TUJUAN
1. Menghasilkan lulusan yang memilki kompetensi profesi dan menjunjung tinggi nilai-nilai

(etika) Pekerjaan Sosial yang berdaya saing baik lokal, nasional, dan  internasional.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu memberikan kontribusi nyata kepada bangsa, negara,

masyarakat dan lingkungan sekitarnya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diembannya.

3. Menghasilkan lulusan yang bermental wirausaha sosial (social enterpreneur) dalam
mengembangkan konsep, strategi, metode dan teknik Pekerjaan Sosial melalui
penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menghasilkan lulusan yang mampu berkiprah dalam berbagai badan pelayanan sosial baik
pemerintah maupun swasta, baik lokal, nasional, dan internasional.

D. Program Studi Ilmu Pemerintahan
Akreditasi A berdasarkan SK No. 024/BAN-PT/AK-XV/S1/VIII/2012, berlaku s/d 10 Juni 2017

TUJUAN
1. Menguasai keahlian dalam bidang teori dan praktek pemerintahan sesuai dengan

perkembangan teknologi pemerintahan (e-government) dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.

2. Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan serta metodologi Ilmu Pemerintahan sehingga
mampu memahami, meneliti, menemukan, merumuskan dan menjelaskan masalah-masalah
pemerintahan, khususnya pemerintahan lokal.

3. Menghasilkan  berbagai karya yang  kreatif dan inovatif yang dapat bermanfaat bagi
kehidupan masyarakat pada umumnya dan khususnya pemerintahan lokal sesuai dengan
tuntutan dan perkembangan pemerintahan global.

4. Terciptanya organisasi dan manajemen jurusan yang transparan dan akuntabel
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5. Membina dan mempertahankan kerja sama yang baik dengan pengguna lulusan (user) dan
stakeholders melalui MoU yang jelas.

E. Program Studi Antropologi
Akreditasi A berdasarkan No. SK 024/BAN-PT/AK-XV/S1/VIII/2012, berlaku s/d 10 Agustus
2017

TUJUAN
Para lulusan Antropologi sosial budaya  FISIP Unpad diharapkan :
1. Memiliki wawasan dan kemampuan menyampaikan gagasan tentang keanekaragaman

sosial budaya dan lingkungan, serta tanggap terhadap dinamika masyarakat berikut segala
permasalahannya;

2. Menunjukkan moralitas yang tinggi serta menjunjung kode etik kesarjanaan sesuai
dengan norma-norma dalam masyarakat dalam menerapkan pengetahuan antropologi;

3. Mampu memperkenalkan dan memanfaatkan pengetahuan antropologi dalam kerjasama
dengan pihak-pihak lain dalam dunia ilmu pengetahuan atau dalam masyarakat luas; dan

4. Memiliki kreativitas dan semangat kewirausahaan dalam peningkatan daya saing diri
maupun lingkungannya.

F. Program Studi Adminstrasi Bisnis
Akreditasi A berdasarkan SK No. 024/BAN-PT/AK-XV/S1/VIII/2012, berlaku s/d 10 Agustus
2017

TUJUAN

Menghasilkan lulusan yang menguasai keilmuan dalam bidang administrasi niaga, yang  mampu
menyiapkan dan mengelola lembaga bisnis dan dunia usaha yang berorientasi pada aspek
kebijakan, strategi, kepemimpinan dan kemampuan manajerial.
1. Menghasilkan sarjana unggulan yang dengan menguasai Ilmu Administrasi Niaga dan

kemampuan untuk memecahkan masalah secara administratif-stratejik dalam menghadapi
tantangan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha regional dan internasional.

2. Menghasilkan lulusan dengan kecakapan dan kepercayaan diri yang tinggi untuk
memanfaatkan setiap peluang usaha, perkembangan  teknologi dan memiliki kemampuan
mengelola perusahaan secara efektif dan efisien (intrapreneurship) maupun kemampuan
membuka lapangan usaha secara mandiri (entrepreneurship) .

3. Menyelenggarakan penelitian, pengkajian dan pengembangan dunia usaha khususnya usaha
menengah, kecil, mikro, koperasi melalui kemitraan dengan  dunia usaha, instansi
pemerintah dan masyarakat.

4. Menyelenggarakan konsultasi dan bimbingan dunia usaha khusunya usaha menengah, kecil,
mikro dan koperasi.

5. Menyelenggarakan kemitraan dengan lembaga perusahaan dalam rangka corporate social
responsibilty (CSR) melalui gagasan dan pengembangan  kewirausahaan sosial bagi
masyarakat.

G. Program Studi Sosiologi (SK. Mendiknas Nomor : 131/D/O/2010) tanggal 1-11-2010

Tujuan
Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagai berikut:
1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang Sosiologi;
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2. Memiliki kemampuan dalam menganalisis masalah-masalah sosial dengan menggunakan
pendekatan Sosiologi, dan mampu memprediksi masalah sosial yang akan terjadi, serta
merumuskan solusi alternatif terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi;

3. Memiliki sikap yang bertanggungjawab dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan
di bidang Sosiologi.

Selain tujuan umum tersebut, Program Studi Sosiologi FISIP-UNPAD memiliki tujuan khusus
untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi:

1. Integritas yang tinggi dalam ilmu pengetahuan dan memahami state of the art serta
komunitas keilmuannya;

2. Sikap terbuka, tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, dan permasalahan manusia;
3. Kemampuan untuk mengembangkan kinerja profesional keilmuannya dalam spektrum yang

lebih luas;
4. Kemampuan untuk berpartisipasi dalam upaya pemecahan berbagai masalah manusia

dengan cara penalaran ilmiah;
5. Menguasai kompetensi akademik berupa konsep, teori, dan metodologi penelitian dalam

ilmu sosial yang relevan dengan Sosiologi;
6. Mempunyai kemampuan mengaplikasikan kompetensi akademik yang diperolehnya sesuai

permasalahan dan kondisi masyarakat.

H. Program Studi Ilmu Politik   (SK. Mendiknas Nomor : 385/E/O/2012) tanggal 09-11-2012

TUJUAN
1. Terwujudnya program studi yang memiliki manajemen penyelenggaraan perguruan tinggi

yang sesuai dengan standar internasional yang didukung kurikulum yang bermutu serta
memiliki standar kompetensi nasional Indonesia maupun internasional

2. Tersedianya lulusan mahasiswa yang memiliki pemahaman yang komprehensif tentang
nature dan struktur dari Ilmu Politik dalam berbagai bidang yaitu Teori Politik, Politik dfan
Pemerintahan Indonesia, Administrasi dan Kebijakan Publik, Politik Perbandingan,
Ekonomi Politik, Hubungan Internasional dan atau Politik Dunia, dan Globalisasi.

3. Membantu meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap isu-isu politik sehari-hari guna
membangun kesadaran sebagai warga negara dan warga dunia

4. Membangun kecakapan mahasiswa untuk dapat langsung bekerja atau untuk dapat
melanjutkan pendidikan ke jenjang pascasarjana

5. Menyediakan kesempatan untuk melakukan proses belajar-mengajar yang lebih
mentikberatkan pada kemandirian mahasiswa baik di dalam ruang kelas maupun di luar
kelas

6. Tercapainya pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas
dan bermanfaat bagi pemerintah, industri dan masyarakat

7. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri

III. PROGRAM PASCASARJANA

Tujuan Pendidikan
Pendidikan Magister Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Padjadjaran ini ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
1. Mampu meningkatkan pelayanan profesi melalui pendidikan, penelitian dan

pengembangan;
2. Mampu berpartisipasi dalam pengembangan ilmunya;
3. Mampu meningkatkan kinerja profesionalnya dalam spektrum yang lebih luas dengan

mengaitkan bidang ilmu atau profesi serupa;
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4. Mampu merumuskan pendekatan-pendekatan bagi penyelesaian masalah sosial melalui
penalaran ilmiah;

5. Mampu memformulasikan, mengimplementasikan serta mengevaluasi berbagai kebijakan.

Adapun Program Pendidikan Doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi
sebagai berikut:
1. Mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan/atau kesenian baru

di dalam bidang keahliannya melalui penelitian;
2. Mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian;
3. Mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.

D. Kompetensi Lulusan Program Studi

I. PROGRAM SARJANA (S1)

A. Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

KOMPETENSI

1. Knowledge
Ilmu Administrasi Negara sebagai bagian dari Ilmu Sosial yang bersifat eklektik
(multidisiplin) generalis dan spesifik, sehinggga kompetensi keilmuan Administrasi Negara
ini harus dikembangkan pada kemampuan basic conceptual theoritic maupun
perkembangan sebagai keilmuan dan realita kehidupan kontemprorer secara dinamis.
a) Mampu berpikir logis dalam menguasai dasar-dasar berpikir ilmiah terutama

kemampuan memahami, menjelaskan, menganalisis konsep, teori dan bidang studi
Administrasi Negara secara kontekstual.

b) Dari segi science, lulusan Ilmu Administrasi Negara menguasai ilmu di bidang
kelembagaan dan manajemen publik, kepemimpinan, desain organisasi, birokrasi,
sistem informasi, analisa & implementasi kebijakan publik di berbagai sektor dalam
rangka otonomi daerah.

2. Skill
Skill lulusan Administreasi Negara adalah kemampuan dari segi Psikomotorik, tercermin
dari kecakapan, keterampilan, keahlian, yang lebih banyak sifatnya pada soft skill yang
dapat diaplikasikan/didemontrasikan kepada publik. Skill yang diharapkan dari lulusan
Administrasi Negara adalah :
a) Mampu mengaplikasikan ilmu Administrasi Negara dalam mengembangkan organisasi

terutama dalam managerial skill, interpersonal skill, leadership and team work skill,
organization design skill,  communication and human skill, service activities skill,
computer technical skill dalam mengembangkan organisasi publik.

b) Mampu menggunakan metode riset dan pengembangan dalam kelembagaan publik dan
masalah-masalah sosial lainnya.

c) Terampil melakukan relasi dan komunikasi dengan berbagai stakeholder.
d) Terampil menyusun program/rencana kerja.

3. Ability
a) Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan merespon perubahan lingkungan,

sehingga mampu bersaing dalam meraih prestasi kerja.
b) Mampu memimpin dan mengelola organisasi pada berbagai departemen, badan, unit,

institusi baik pemerintah maupun swasta secara profesional.
c) Mampu menganalisis dan memecahkan masalah melalui pendekatan aplikasi ilmiah.
d) Mampu bekerja secara profesional sesuai dengan keahliannya.
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4. Attitude
Sikap adalah kemampuan segi Afektif, yaitu untuk pembentukan kepribadian, perilaku
berkarya, etika moral (emotional quotion).
a) Memiliki komitmen dan integritas kepribadian yang unggul, dedikasi yang tinggi, dan

tanggungjawab terhadap tugas pekerjaan sesuai profesinya.
b) Dapat bekerja sama dengan orang lain dan menghargai adanya perbedaan.
c) Memiliki jiwa kepemimpinan dan entrepreneur serta bekerja secara profesional.
d) Mampu bersikap dan berpikir rasional dalam menghadapi peluang dan tantangan.
e) Berkepribadian mandiri.

B. Program Studi Hubungan  Internasional

KOMPETENSI

1. Motivasi (Motivation)
Mampu secara cerdas merumuskan motivasinya sesuai dengan basis pengetahuan yang
dimilikinya yang disesuaikan dengan dinamika perubahan di lingkungan sekitarnya yang
dicirikan melalui:
a) Pencapaian cita-cita yang visible;
b) Kreatif dan inovatif;
c) Ulet dan proaktif;
d) Rasional, sensitif, dan empati;
e) Rasa ingin tahu (curiousity);
f) Kesungguhan belajar dan bekerja.

2. Kemampuan (Ability)
Sebagai seorang ilmuwan Hubungan Internasional yang memiliki kemampuan sebagai
berikut:
a) Menganalisis dan memecahkan masalah fenomena sosial melalui kegiatan ilmiah;
b) Meneliti dan mengembangkan ilmu pengetahuan;
c) Berfikir alternatif dan kritis dalam merespons perubahan;
d) Berkomunikasi dengan efektif;
e) Memimpin dan mengelola berbagai organisasi dan pekerjaan secara professional.

3. Keterampilan (Skill)
Sebagai seorang ilmuwan Hubungan Internasional yang memiliki keterampilan sebagai
berikut:
a) Menerapkan ilmu Hubungan Internasional terutama dalam pendidikan dan penelitian;
b) Menggunakan berbagai metode penelitian;
c) Melakukan hubungan dan komunikasi dalam melakukan kerja sama dengan berbagai

khalayak;
d) Memanfaatkan komputer.

4. Sikap (Attitude)
Sebagai seorang ilmuwan Hubungan Internasional yang memiliki sikap sebagai berikut:
a) Jujur;
b) Kritis;
c) Profesional;
d) Progresif;
e) Kooperatif;
f) Demokratis.
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5. Pengetahuan (Knowledge)
Mengenali dan memahami Hubungan Internasional sebagai ilmu pengetahuan dan
fenomena dengan dicirikan melalui:
a) Evaluasi dan penilaian (Assesment);
b) Karya ilmiah
c) Diskusi;
d) Seminar.

C. Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial

KOMPETENSI

1. Motivasi
a) memiliki motivasi yang kuat mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

serta menerapkannya dalam berbagai aspek kehidupan.
b) mempunyai rasa ingin tahu (curiosity) tentang dinamika perkembangan ipteks serta

kehidupan masyarakat pada tingkat lokal, nasional dan internasional.
c) kemauan untuk selalu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

2. Ability
a). Kemampuan praktik sarjana pekerjaan sosial pada intinya terbagi menjadi 4 tahapan,

yaitu :
1) Pengumpulan dan assessment informasi.
2) Perencanaan dan Pengembangan tindakan secara profesional.
3) Aktifitas praktik bersama individu, kelompok, dan masyarakat.
4) Evaluasi.

b). Apabila diurai, maka kompetensi atau kemampuan yang diharapkan dari sarjana
pekerjaan sosial tingkat S-1 adalah mampu melakukan:
1) Identifikasi dan menilai situasi hubungan antara orang dan institusi sosial yang

harus dimulai, ditingkatkan, diperbaiki, dilindungi atau diakhiri.
2) Mengembangkan dan mengimplementasikan suatu rencana untuk meningkatkan

dan mengeksplorasi tujuan yang dapat dicapai dan dipenuhi.
3) Meningkatkan kapasitas manusia dalam menghadapi dan mengembangkan

pemecahan masalah.
4) Menghubungkan manusia dengan sistem yang menyediakan sumber-sumber,

pelayanan-pelayanan dan peluang-peluang bagi mereka.
5) Intervensi secara efektif terhadap sekelompok orang yang sangat membutuhkan

banuan dan terdiskriminasi.
6) Mendukung secara efektif sistem serta kegiatan kemanusiaan sistem yang

menyediakan pelayan-pelayan, sumber-sumber dan peluang-peluang kepada
manusia.

7) Aktif berpartisipasi dengan lainnya dalam mencipta hal baru, memodifikasi, atau
meningkatkan pelayanan, sumber dan bagi pengguna pelayanan, dan bekerja
dengan lainnya menghilangkan sistem yang tidak adil.

8) Mengevaluasi ketepatan sasaran rencana intervensi yang dicapai.
9) Mengevalusi terus menerus seiring pertumbuhan dan perkembangan profesi

dengan mengkaji perilaku dan keterampilan-keterampilan praktik.
10) Mendukung perbaikan penyediaan pelayanan dengan menambah dasar

pengetahuan keprofesian sesuai dan didukung dengan standar dan etika profesi
pekerjaan sosial.
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3. Skill
a) Cognitive Skill; digunakan untuk berpikir mengenai orang dalam situasinya,

mengembangkan pemahaman mengenai orang dan situasinya, mengenai pengetahuan
yang digunakan dalam rencana intervensi, dan dalam melakukan evaluasi.

b) Interactive Skill; digunakan saat bekerja bersama dengan individu, kelompok, keluarga,
organisasi, dan masyarakat; dalam berkomunikasi dan pengembangan pemahaman;
perencanaan bersama; dan melakukan rencana aksi.

4. Attitude
a)Memiliki sifat yang positif terhadap pengembangan iptek, interdisiplin, kerjasama,

institusi, otoritas dan pekerjaan.
b) Menghargai upaya interdisiplin dalam mengeksplorasi, memanfaatkan dan

melestarikan nilai-nilai kehidupan sosial.
c)Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, objektif dan keterbukaan sesuai dengan etika

profesi pekerjaan sosial.

5. Knowledge
a).  Pengetahuan mengenai perkembangan dan perilaku manusia, yang menekankan suatu

pandangan holistik, manusia dan dengan timbal balik pengaruh lingkungan, termasuk
pengaruh-pengaruh sosial, psikologis, ekonomik, politik dan budaya. Sumber utama
dari bagian dasar pengetahuan ini diperoleh dari kekuatan dan kelulusan pendidikan
yang ada, hal ini termasuk:
1) Pengetahuan yang diperoleh dari ilmu-ilmu sosial dan perilaku, sosiologi,

psikologi, antropologi, sejarah, ilmu politik dan ekonomi.
2) Pengetahuan yang diperoleh dari ilmu alam guna memahami aspek-aspek fisik

keberfungsian manusia.
3) Pengetahuan yang diperoleh melalui studi dalam kemanusiaan yang membantu

menjelaskan kondisi kemanusiaan dengan menjelaskan budaya filosofis, dan cara-
cara berfikir dan berekspresi kondisi manusia.

b). Pengetahuan mengenai hubungan dan interaksi manusia. Di sini termasuk pengetahuan
komunikasi manusia, pemahaman orang perorang, keluarga, kelompok kecil, dan
hubungan dan interaksi antara individu-individu, kelompok-kelompok dan organisasi
dan kelembagaan masyarakat.

c).  Pengetahuan mengenai teori-teori praktik pekerjaan sosial yang sesuai (siap digunakan)
dalam interaksi, proses pertolongan, serta metode dan strategi intervensi yang tepat
untuk berbagai situasi politik.

d). Pengetahuan mengenai kebijakan dan pelayanan sosial, termasuk pengetahuan
profesional dan struktur kelembagaan yang menyediakan pelayanan terhadap orang
yang membutuhkan pertolongan dan pengetahuan sejarah pergerakan yang telah
mempengaruhi kebijakan, dampak kebijakan sosial terhadap keberfungsian manusia,
dan peran pekerja sosial dalam pengembangan kebijakan sosial.

e). Self-Knowledge (pengetahuan diri),yang membuat sadar para pekerja sosial dan
melakukan tanggung jawab terhadap emisi, nilai-nilai, sikap-sikap dan tindakan
sendiri, ketika mereka melakukan praktik pekerja sosial profesional.

f). Pengetahuan khusus yang memungkinkan pekerja sosial bekerja dengan kelompok
populasi tertentu. Pengetahuan ini termasuk klien, setting praktik dan badan pelayanan
khusus.
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D. Program Studi Ilmu Pemerintahan

KOMPETENSI

1. Knowledge (K)
Memahami teori-teori sosial, politik, pemerintahan dan hukum,  yang melandasi dan
berpengaruh pada kegiatan pemerintahan, terutama pada kegiatan pemerintahan lokal.

2. Motivation (M)
a) Memiliki keingintahuan yang tinggi tentang dinamika perkembangan masyarakat dan

pemerintahan.
b) Memiliki motivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang  pemerintahan

dan menerapkannya dalam bidang pekerjaan dan kehidupan masyarakat.
c) Memiliki motivasi untuk menganalisis persoalan-persoalan yang dihadapi oleh

masyarakat dan pemerintah.
3.  Attitude (A)

a) Memiliki sikap yang positif terhadap pengembangan iptek, budaya kerja, kerjasama
dan kreativitas dalam merespon kepentingan dan kebutuhan masyarakat terhadap
pemerintahan.

b) Mau bekerjasama dengan orang lain dalam mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik.

c) Memiliki sikap dan perilaku yang mendukung terwujudnya pemerinthan yang baik.
4. Ability (A)

a) Mampu memahami dan menguasai pengetahuan secara teoretis dan praktis dalam
bidang pemerintahan terutama pemerintahan lokal.

b) Mampu menganalisis dan memecahkan masalah melalui pendekatan  ilmiah di bidang
pemerintahan terutama pemerintahan lokal.

c) Mampu mengevaluasi dan memberikan solusi terhadap gejala-gejala dan persoalan-
persoalan pemerintahan terutama persoalan pemerintahan lokal.

5. Skill (S)
a) Mampu menerapkan /mengaplikasikan  konsep dan teori pemerintahan dalam bidang

pekerjaannya (Keuangan Daerah, Sist Akuntansi Pem-an, Manajemen Proyek, E-Gov,
Pelayanan Publik, Sistem Perpajakan Indonesia.

b) Mampu menggunakan metode riset dalam upaya mengetahui dan mengembangkan dan
memecahkan masalah-masalah pemerintahan.

E. Program Studi Antropologi

b. KOMPETENSI

i. Motivation
Kesungguhan belajar dan bekerja
a) Tingkat kehadiran yang memadai (80%).
b) Memenuhi tenggat waktu penyelesaian tugas dalam perkuliahan.
c) Waktu Penyelesaian tugas akhir (skripsi) tidak melampaui dua semester.
d) Memiliki kemauan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan diri.

ii. Ability
a) Kemampuan mengenali dan menelaah gejala sosial budaya.
b) Kemampuan mengenali, merumuskan, dan menelaah masalah penelitian.
c) Kemampuan bekerja secara mandiri maupun dalam kelompok.
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iii. Skill
Menguasai kemampuan dasar penelitian
a) Mencari sumber pengetahuan dan perpustakaan dan Internet.
b) Menyarikan bacaan yang relevan.
c) Pengetahuan Metodologi (konsep, teori, metode).
d) Teknik pengumpulan dan validasi data.
e) Mengolah dan menganalisis data (termasuk dengan komputer).
f) Menuliskan dan menyajikan hasil penelitian.

iv. Attitude
Menjaga asas kejujuran ilmiah
a) Tidak melakukan plagiat.
b) Menghargai pendapat orang lain dengan menyebutkan pengakuan yang benar

dalam tentang sumber-sumber (rujukan, kutipan).
c) Bersikap Kritis terhadap pengetahuan yang ada.
d) Menjunjung tinggi Etika Penelitian Antropologi.
a) Tidak mengancam atau merugikan pihak yang diteliti.
b) Menjaga hubungan baik dengan lembaga dan pemerintah daerah yang berkaitan.
c) Menjaga hubungan baik dengan institusi asal peneliti.

v. Knowledge
a) IPK minimal 3 tanpa nilai D.
b) Mampu mengembangkan pengetahuan secara mandiri.
c) Menghindarkan etnosentrisme dalam menelaah gejala sosial budaya.

F. Program Studi Adminstrasi Bisnis

KOMPETENSI

1. Motivation
a. Mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi tentang dinamika perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam dunia bisnis selama menempuh studi maupun setelah
lulus.

b. Memiliki keinginan  yang kuat untuk meningkatkan dan menerapkan ilmu pengetahuan
yang telah dimiliki sesuai dengan profesinya.

2. Attitude
a. Proaktif terhadap tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
b. Antusias dalam membangun kerjasama (well networking) dan sinergitas.
c. Menghargai kemampuan dan hasil karya orang lain.

3. Knowledge
a. Memahami prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi bisnis.
b. Mengenal karakteristik stakeholders dan memahami bagaimana pengaruhnya terhadap

dunia bisnis.
c. Memahami pengaruh  ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan teknologi

yang berkembang secara pesat terhadap perkembangan terkini (state of  the art) ilmu
dan penerapan administrasi niaga.

4. Ability
a. Dapat Merumuskan gagasan dan rencana bisnis.
b. Dapat Menganalisis permasalahan dunia bisnis.
c. Dapat Merancang solusi atas permasalahan dalam dunia bisnis.
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d. Dapat Membangun business atmosphere.

5. Skill
a. Dapat menerapkan metodologi dalam organisasi.
b. Dapat menggunakan teknologi informasi dalam dunia bisnis.
c. Dapat menerapkan semua dimensi fungsi bisnis.
d. Memiliki soft skill.

G. Jurusan Sosiologi Program Studi Sosiologi
Kompetensi Utama

1. Menguasai konsep dan teori sosiologi dan memiliki kemampuan mengidentifikasi dan
menganalisis permasalahan sosial dengan menggunakan metode sosiologis.

2. Mampu menerapkan pengetahuan tentang konsep-konsep sosiologi untuk merumuskan
dan menganalisis fenomena sosial.

3. Memiliki kemampuan dalam menggunakan metode sosiologis baik itu secara kuantitatif
maupun kualitatif dalam melakukan penelitian.

4. Mampu menerapkan konsep, teori, dan metode sosiologis dalam merumuskan alternatif
solusi dalam berbagai permasalahan sosial.

Kompetensi Pendukung
1. Mampu menggunakan berbagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi, antara

lain SPSS, sebagai sarana dalam menjalankan peranan sebagai sosiolog.
2. Mampu menyampaikan gagasan secara efektif baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.
3. Mampu menggunakan bahasa Inggris untuk memahami sumber-sumber pengetahuan

berbahasa Inggris

Kompetensi Lainnya
1. Mampu menjalankan tugas-tugas dalam pekerjaannya sebagai sosiolog yang senantiasa

menjunjung tinggi moralitas dan integritas serta memperhatikan nilai-nilai etika.
2. Memiliki inovasi dan kreativitas dalam mendukung kesejahteraan masyarakat

H. Jurusan Sosiologi Program Studi Ilmu Politik
Kompetensi Utama
1. Memahami konsep-konsep utama, berbagai perspektif teoritis, temuan-temuan empiris,

dan tren sejarah perkembangan Ilmu Politik
2. Memahami kekuatan sosial, kultur, sejarah, geografis dan kekuatan lainnya yang

memunculkan konflik didalam dan antar kelompok-kelompok masyarakat
3. Memahami berbagai isu dan  kebijakan yang mempengaruhi demokrasi dan distribusi

kekuasaan
4. Memahami dasar filosofis dan perkembangan berbagai  pemikiran politik klasik, modern

dan kontemporer
5. Mampu mengaplikasikan dasar-dasar metode penelitian

Kompetensi Pendukung
1. Memiliki Sikap Obyektif
2. Memiliki Sikap Kritis
3. Memiliki Kemampuan Kepemimpinan
4. Memiliki Sikap nasionalis
5. Memiliki Kemampuan Analisa
6. Memiliki Kemampuan berkomunikasi Lisan dan Tulisan
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7. Memahami proses pembuatan keputusan
8. Memiliki Kepekaan terhadap isu sosial politik
9. Memiliki Keterampilan negosiasi dan lobi politik
10. Kemampuan Networking
11. Kemampuan manajerial
12. Memiliki Keterampilan Advokasi

Kompetensi Lainnya
1. Kemampuan Menggunakan ICT
2. Kemampuan berbahasa asing
3. Literacy information

II. PROGRAM PASCASARJANA

Kompetensi S2
A. Kompetensi Utama

1. Mampu menganalisis fenomena sosial dan politik dengan menggunakan berbagai
pendekatan ilmiah.

2. Mampu memetakan keterkaitan antara berbagai konteks sosial dan politik yang
melatarbelakangi praktik sosial dan politik di masyarakat.

3. Mampu mengevaluasi secara kritis perkembangan keilmuan sosial dan politik dalam rangka
pengembangan teori dan aktualisasi praktik sosial dan politik.

B. Kompetensi Penunjang
1. Memiliki keterampilan untuk mengelola berbagai sumber daya untuk menghasilkan langkah-

langkah pengembangan strategis organisasi.
2. Memiliki kemampuan analisa dan berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dalam

menyampaikan gagasan dan pengetahuan bagi kepentingan akademik maupun praktik.
3. Memiliki kepekaan terhadap berbagai permasalahan sosial dan politik serta mampu

merumuskan alternatif solusi yang kontekstual.

C. Kompetensi Lainnya
1. Memiliki kemampuan mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku

kepentingan (stakeholders) untuk pengembangan ilmu dan perbaikan praktik sosial dan
politik.

2. Memiliki kemampuan mengelola pengetahuan (knowledge management) untuk merespon
perubahan dan meningkatkan daya saing.

Kompetensi S3

A. Kompetensi Utama
1. Mampu mengkonstruksi teori-teori bidang ilmu sosial dan politik agar relevan dipakai untuk

memahami fenomena dan menyelesaikan masalah-masalah sosial dan politik.
2. Mampu mengembangkan konsep dan metodologi di dalam bidang ilmu sosial dan politik

melalui riset, hingga menghasilkan karya ilmiah yang teruji.
3. Mampu memecahkan permasalahan sosial dan politik melalui pendekatan inter, multi, dan

transdisipliner.

B. Kompetensi Penunjang
1. Memiliki keterampilan untuk mengelola berbagai sumber daya untuk melakukan riset ilmiah

dalam rangka pengembangan ilmu murni dan terapan.



Pedoman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
Tahun Akademik 2013/2014 26

2. Memiliki kemampuan analisa dan berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dalam
menyampaikan gagasan dan pengetahuan bagi kepentingan akademik maupun praktik.

3. Memiliki kepekaan terhadap berbagai permasalahan sosial dan politik serta mampu
merumuskan alternatif solusi yang kontekstual.

C. Kompetensi Lainnya
1. Memiliki kemampuan mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku

kepentingan (stakeholders) untuk pengembangan ilmu dan perbaikan praktik sosial dan
politik.

2. Memiliki kemampuan mengelola pengetahuan (knowledge management) untuk merespon
perubahan dan meningkatkan daya saing.

III. PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA III

A. Program Studi Administrasi
Kompetensi Utama Lulusan minimum
Kurikulum Program Studi Administrasi dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki
keunggulan di bidang administrasi sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi
yang ditunjukkan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Kompetensi Utama Lulusan
Program Studi Administrasi meliputi:
1. Memiliki pemahaman mengenai konsep administrasi;
2. Memiliki keterampilan dalam tata laksana perkantoran sesuai dengan prosedur yang

berlaku;
3. Memiliki keterampilan dalam pengelolaan arsip;
4. Memiliki keterampilan dalam pelaporan keuangan;
5. Memiliki kemampuan dalam pelayanan di bidang administrasi;
6. Memiliki kemampuan dalam kerjasama tim.
Kompetensi Pendukung Lulusan Program Studi Administrasi adalah:
1. Mampu menggunakan berbagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagai

sarana dalam menjalankan tugas-tugas administrasi;
2. Menguasai konsep dan memiliki keterampilan administrasi di bidang kepegawaian,

keuangan, dan bisnis.
Kompetensi lainnya/ pilihan dari lulusan Program Studi Administrasi adalah:
1. Memiliki kemampuan berbahasa asing yang mendukung pekerjaan administrasi;
2. Memiliki kemampuan menjalankan tugas dan mempertanggungjawabkannya secara

profesional, beretika dengan berlandaskan pada sikap dan perilaku yang sesuai.

B. Program Studi Administrasi Pemerintahan
Kompetensi
Kompetensi utama lulusan Program Studi Administrasi Pemerintahan tercermin dalam profil
lulusan PS Administrasi Pemerintahan, yaitu menjadi administrator pemerintahan, baik sebagai
staf pelaksana administrasi pemerintahan dan pejabat fungsional pada instansi pemerintahan
maupun sebagai staf pelaksana pada konsultan pemerintahan dan staf pelaksana pada LSM
Mitra Pemerintahan.
Kompetensi utama lulusan Program Studi Administrasi Pemerintahan meliputi:
1. Menguasai konsep teoritis bidang pemerintahan dan administrasi  pemerintahan
2. Memiliki sikap, etika dan perilaku  yang mendukung terwujudnya praktek penyelenggaraan

pemerintahan yang baik
3. Terampil dalam administrasi bidang tata usaha dan kearsipan pemerintahan
4. Terampil dalam bidang kepegawaian pemerintahan
5. Terampil dalam administrasi kehumasan pemerintahan
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6. Terampil dalam administrasi aset dan keuangan pemerintahan
7. Terampil dalam administrasi pelayanan publik (pelayanan pemerintahan)
Kompetensi pendukung Lulusan Program Studi Administrasi Pemerintahan adalah sebagai
berikut:
1. Mampu menggunakan berbagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagai

sarana dalam menjalankan tugas-tugas administrasi pemerintahan
2.  Memiliki motivasi sebagai entrepreneur
3.  Mampu berbahasa asing dalam menunjang pekerjaannya
Kompetensi lainnya yang dimiliki oleh lulusan Program Studi Administrasi Pemerintahan
adalah:
a. Berakhlak baik dalam menjalankan tugasnya
b. Memiliki sikap nasionalis dalam menjalankan tugasnya
c. Memiliki tanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas

pencapaian hasil kerja kelompok
d. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan

(pembuatan laporan) dalam menjalankan tugasnya
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BAB II
PROGRAM STUDI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI

A. Metode Pembelajaran

Proses pembelajaran saat ini meski masih merujuk pada sistem pembelajaran konvensional (faculty of
teaching), yang cenderung bernuasa instruksional, namun  dalam prakteknya sebagian dosen telah
mengembangkan proses pembelajaran yang menjurus pada dinamika perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Sistem pembelajaran yang fleksibel dalam mengakomodasi perkembangan materi
perkuliahan yang menuntut seorang dosen intensif menyesuaikan materi dengan perkembangan
teknologi.

Atas dasar itu,  pada Tahun Akademik 2010/2011, fakultas merancang proses pembelajaran berdasarkan
student centered learning dengan competency based curriculum yang mengkombinasikan
keseimbangan hard skill dengan soft skill akan terus diintensifkan, sehingga kompetensi minimum
mahasiswa tercapai. Dalam proses pembelajaran serupa ini, memiliki potensi untuk mendorong
mahasiswa belajar lebih aktif, mandiri, sesuai dengan irama belajarnya masing-masing.

Dalam pembelajaran seperti itu mahasiswa dirangsang agar terus dinamis dan mempunyai tingkat
kompetensi yang tinggi, dibantu oleh pendekatan brain based learning, quantum learning, project
based learning, problem-based learning dll. Dalam pengertian itu, proses pembelajaran bukanlah
student-centered learning dalam arti harfiah ‘mahasiswa belajar sendiri’ namun sebuah proses belajar
yang mengoptimalkan kemandirian mahasiswa sebagai manusia dewasa (andragogy) dengan
menyeimbangkan kemampuan kognisi dan emosi.

Dengan metode pembelajaran yang mendalam (deep learning) diharapkan mahasiswa mempunyai
kemampuan untuk:  (1) meningkatkan kemampuan lama mengingat (retention) dan kemampuan
memanggil kembali pengetahuan yang telah dipelajari (memory recall); (2) meningkatkan kemampuan
memperoleh dan membentuk pengetahuan secara efisien dan terintegrasi; dan (3) mengembangkan
generic skill dan attitudes yang diperlukan dikemudian hari.

Untuk mengembangkan metode pembelajaran mendalam sedikitnya terikat oleh lima pilar
pembelajaran, yaitu:

a. Kerja Kelompok

Interaksi sosial yang positif dapat dibentuk melalui kerja berkelompok. Perasaan senasib
sepenanggungan antarsesama teman dalam kelompok dan keunggulan dari belajar dalam peer dan
cohort (teman seangkatan) adalah faktor positif yang akan dimanfaatkan untuk memperoleh hasil
pembelajaran yang optimal. Interakasi yang terjalin dalam kerja kelompok seringkali membentuk
sikap yang utuh, jujur, dan terbuka. Dengan mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kerja
berkelompok yang mencerminkan perilakunya yang percaya diri, kritis, penuh perhatian, dan
mampu memberikan alternatif solusi sebagai upaya capaian kerja kelompok.

b. Diskusi

Mahasiswa akan lebih mudah untuk menyerap dan memahami suatu hal atau fenomena yang
dijelaskan oleh temannya dengan gaya bahasa dan pendekatan komunikasi dari mahasiswa lain
pada usianya. Dari sisi mahasiswa yang menjelaskan, hal ini merupakan kesempatan untuk
menggali, mengkomunikasikan, dan menguji pengetahuan atau pemahaman yang telah
didapatkannya walaupun hal itu didapat secara tidak langsung dari aktivitas saat berargumentasi
dengan temannya yang mendapat kesulitan tersebut. Mekanisme yang tertib dan teratur dalam
berdiskusi akan dikembangkan sehingga diskusi dan debat menjamin setiap mahasiswa dapat
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kesempatan yang sama untuk mengungkapkan pendapat, dalam suasana keilmuan, dan jiwa
kedewasaan.

c. Presentasi

Pemahaman, konsep dan hasil pemikiran kreatif yang dimiliki dan merupakan potensi kemampuan
akademis maupun potensi ekonomis akan kurang nilai kemanfaatannya jika tidak ditunjang
dengan keterampilan dalam presentasi dan pemanfaatan LCD, baik dalam hal kemampuan
membuat bahan presentasi melalui power point, maupun flash. Dalam proses pembelajaran seperti
itu, teknik presentasi yang baik sangat menunjang penyampaian informasi pengetahuan, baik dari
sisi kecepatan maupun bobotnya. Untuk menyampaikan gagasan Kegiatan itu memerlukan teknik
presentasi yang baik dalam rangka menunjukkan keunggulan yang dimiliki setiap mahasiswa.
Penguasaan teknik presentasi yang baik dapat dilatihkan kepada para mahasiswa dengan cara
learning by doing dalam aktivitas student-centered learning.

d. Menulis

Untuk mencapai kemampuan menulis, penggalakkan kebiasaan membaca menjadi prioritas utama
dalam pencapaian kemampuan menulis. Dalam konteks itu, sebagai metode pembelajaran capaian
kemampuan menulis lebih diperhatikan, baik berupa penulisan laporan, ulasan buku sampai
bentuk tulisan karya ilmiah melalui baik pelatihan maupun penugasan yang terikat oleh mata
kuliah.

e. Berpikir Kritis

Berpikir kritis atau critical thinking, yang dihasilkan  melalui suatu kegiatan berpikir yang
mempunyai suatu tujuan (purposefull thinking), bukan “asal” berpikir yang sifatnya tidak
diketahui apa yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Artinya, walau dalam kehidupan sehari-
hari mahasiswa sering melakukan proses berpikir yang terjadi secara “otomatis”, tetapi banyak
pula situasi yang memaksa mahasiswa untuk melakukan kegiatan berpikir yang memang
direncanakan atau ditinjau dari pelbagai sudut apa,  bagaimana, dan mengapa, bila dihadapkan
dengan situasi atau masalah. Kegiatan berpikir serupa inilah yang dimaksud sebagai disengaja dan
bertujuan untuk mencapai hasil pemikiran yang mendalam. Berlangsungnya pemikiran yang
mendalam atau pemikiran yang kritis akan menyebabkan tercapainya suatu kualitas pemecahan
masalah atau jalan keluar (solusi) dari masalah yang ingin dipecahkan (problem solving). Jadi,
kegiatan pemecahan masalah sebagai suatu bentuk berpikir akan mendapatkan hasil yang
berkualitas apabila didasari oleh berpikir yang kritis.

Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, menggunakan metode brainstorming, role play, simulasi,
diskusi, praktikum, kerja lapangan atau penelitian lapangan dan penyusunan tugas dengan pengaturannya
merujuk pada Sistem Kredit Semester (SKS), sebagaimana diberlakukan di Universitas Padjadjaran.

B. Sistem Kredit Semester
Sistem ini memberi peluang untuk: (1) menyajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel;
dan (2) menggunakan sarana pendidikan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, secara lebih
efisien dalam pembelajaran. Secara khusus penyelenggaraan pendidikan atas dasar sistem kredit
semester ini dapat dikatakan memberi peluang untuk:

1. Mahasiswa yang cerdas dan giat belajar dapat menyelesaikan studi dalam waktu lebih singkat;
2. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
3. Penyelenggaraan sistem evaluasi mahasiswa yang sebaik-baiknya

Semester merupakan satuan waktu terkecil yang digunakan untuk menyatakan lamanya proses
pembelajaran suatu program dalam suatu jenjang pendidikan. Penyelenggaraan program pendidikan
suatu jenjang lengkap dari awal sampai akhir akan dibagi ke dalam kegiatan semesteran, sehingga tiap
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awal semester mahasiswa harus merencanakan dan memutuskan tentang kegiatan belajar apa yang akan
ditempuhnya pada semester berkenaan.

Pada umumnya, untuk Program Diploma III, Program Sarjana, dan Program Pascasarjana, satu semester
setara dengan kegiatan pembelajaran sekitar 16 minggu kerja, dengan diikuti oleh evaluasi pada akhir
semester. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester reguler yaitu Semester Ganjil dan Semester
Genap. Sesudah selesai kegiatan Semester Genap (selama Juli dan Agustus) dapat diselenggarakan
kegiatan Semester Alih Tahun. Semester Alih Tahun ini dimaksudkan untuk: (1) memberikan
kesempatan bagi mereka yang memenuhi syarat untuk mempercepat masa studinya; (2) memberikan
peluang untuk perbaikan nilai mata kuliah yang kurang baik pada semester sebelumnya; dan (3)
mengoptimalkan waktu dan sarana serta prasarana akademik yang ada untuk kegiatan pembelajaran.
Untuk pelaksanaan Semester Alih, fakultas merujuk pada peraturan yang ditetapkan Rektor.

Kredit semester (satuannya disebut satuan kredit semester, disingkat SKS) adalah satuan yang
digunakan untuk menyatakan: (1) besarnya beban studi mahasiswa; (2) besarnya pengakuan atas
keberhasilan usaha belajar mahasiswa; (3) besarnya usaha yang diperlukan mahasiswa untuk
menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap; dan (4) besarnya
usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar.

Beban studi semester adalah jumlah SKS yang ditempuh mahasiswa pada suatu semester tertentu.
Sedangkan Beban Studi Kumulatif adalah jumlah SKS minimal yang harus ditempuh mahasiswa agar
dapat dinyatakan telah menyelesaikan suatu program studi tertentu.

Waktu studi kumulatif adalah batas waktu maksimal yang harus ditempuh mahasiswa dalam
menyelesaikan studinya di suatu program pendidikan.  Besarnya beban studi kumulatif dan waktu studi
kumulatif maksimal bagi tiap program berbeda: Program Diploma III, minimum 110 SKS dan
maksimum 120 SKS untuk 6 semester atau paling lama 10 semester; Program Sarjana, minimum 144
SKS dan maksimum 160 SKS untuk 8 semester atau paling lama 14 semester; Program Magister
minimum 36 SKS dan maksimum 50 SKS untuk 4 semester atau paling lama 10 semester; dan beban
studi Program Doktor bagi peserta lulusan magister (S-2) sebidang ilmu, minimum 40 SKS untuk 4
semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 semester serta maksimum 10 semester, sedang bagi peserta
lulusan magister (S-2) tidak sebidang ilmu, minimum 52 SKS untuk 5 semester dan dapat ditempuh
kurang dari 5 semester serta maksimum 10 semester.

Satu satuan kredit semester (1 SKS) kegiatan kuliah ditetapkan setara dengan beban studi tiap minggu selama
satu semester, yang terdiri atas tiga kegiatan berikut:

1) 1 jam  perkuliahan terjadwal;
2) 1-2 jam kegiatan terstruktur, yang direncanakan oleh tenaga pengajar pengasuh mata kuliah

bersangkutan, antara lain menyelesaikan pekerjaan rumah, tugas pembuatan referat, menerjemahkan
suatu artikel, dan sebagainya;

3) 1-2 jam kegiatan mandiri, misalnya membaca buku rujukan, memperdalam materi, menyiapkan tugas,
dan sebagainya.

Satu satuan kredit semester (1 SKS) kegiatan seminar dan kapita selekta pada dasarnya mengacu pada
kegiatan kuliah. Kegiatan seminar dan kapita selekta diatur seperti di bawah ini: (1) jumlah kepustakaan yang
dijadikan acuan mahasiswa dan kemudian dirangkum dalam menulis makalah dan dipresentasikan di
kelas untuk bobot 1 SKS adalah minimum 3 buah judul, tergantung bobot kepustakaannya; dan (2)
mahasiswa secara bergilir diberi peran sebagai penyaji makalah, pembahas, atau moderator.

Satu satuan kredit semester (1 SKS) kegiatan praktikum dan sejenisnya ditetapkan setara dengan beban studi
sekitar 2 jam kerja terjadwal, disertai oleh: (1) 1-2 jam kegiatan terstruktur, tetapi direncanakan oleh tenaga
pengajar yang bersangkutan, misalnya diskusi dan penulisan laporan tiap minggu selama satu semester; dan
(2) 1-2 jam kegiatan mandiri, misalnya membaca buku rujukan, memperdalam materi, menyiapkan tugas, dan
sebagainya.
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Satu satuan kredit semester (1 SKS) Kerja lapangan dan sejenisnya ditetapkan setara dengan beban studi
sekitar 4 jam terjadwal tiap minggu selama satu semester, yang disertai oleh: (1) 1-2 jam kegiatan terstruktur,
yang direncanakan oleh tenaga pengajar pengasuh mata kuliah bersangkutan, misalnya diskusi, seminar,
konferensi kasus, dan penulisan laporan tiap minggu selama satu semester; dan (2) 1-2 jam kegiatan mandiri,
misalnya membaca buku rujukan, memperdalam materi, menyiapkan tugas, dan sebagainya. Waktu yang
digunakan mahasiswa untuk pergi ke dan pulang dari tempat berlangsungnya kerja lapangan tidak
diperhitungkan.

Satu satuan kredit semester (1 SKS) kegiatan penelitian penulisan skripsi, dan sejenisnya pada dasarnya
mengacu pada kerja lapangan, yaitu setara dengan beban studi sekitar 4 jam terjadwal tiap minggu selama satu
semester, yang disertai oleh:  (1) 1-2 jam kegiatan terstruktur, yang direncanakan oleh tenaga pengajar
pengasuh mata kuliah bersangkutan, misalnya diskusi, seminar, studi kepustakaan, penelitian lapangan, dan
atau partisipasi pada sesuatu lembaga; dan (2) 1-2 jam kegiatan mandiri, misalnya mencari buku/jurnal di
perpustakaan lain, menyiapkan penelitian, menulis skripsi/laporan tugas akhir, dan sebagainya.

Kelompok mata kuliah yang ditawarkan memiliki elemen kompetensi sebagai berikut:

1) MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian), ditujukan untuk mengembangkan manusia
Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur,
berkepribadian mantap, dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan
kebangsaan;

2) MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan), ditujukan untuk memberikan landasan
penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu;

3) MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya), ditujukan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan
kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai;

4) MPB (Mata Kuliah Perilaku Berkarya), ditujukan untuk membentuk sikap dan perilaku yang
diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan
keterampilan yang dikuasai;

5) MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat), ditujukan untuk dapat memahami kaidah
berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

C. Registrasi Mahasiswa

Pada awal tiap semester mahasiswa  diwajibkan  melakukan dua macam pendaftaran, yaitu pendaftaran
administratif  dan pendaftaran akademik.

1. Pendaftaran administratif dilakukan untuk memenuhi persyaratan administratif yang  ditetapkan
dan untuk memperoleh kartu mahasiswa;

2. Pendaftaran akademik dilakukan untuk memperoleh izin mengikuti kegiatan akademik,
pendaftaran dilakukan di Sub.Bagian Pendidikan (SBP) fakultas, sebagai persyaratan pengikuti
kegiatan pembelajaran. Dalam penyelenggaraan administrasi akademik digunakan beberapa kartu
dan daftar, sebagai berikut:
a) Kartu Rencana Studi ( KRS )

KRS berisi daftar mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa dalam semester bersangkutan;
KRS diisi oleh mahasiswa bersama dan disetujui  Dosen wali dengan membubuhkan tanda
tangannya (untuk Program Diploma III, dan Program Sarjana) atau Ketua Komisi
Pembimbing/Ketua Komisi Promotor (untuk Program Pascasarjana); KRS dilakukan secara
online.

b) PKRS (Perubahan Kartu Rencana Studi)
PKRS atas persetujuan Dosen wali, mahasiswa diperbolehkan mengubah KRS (mengganti,
menambah, maupun mengurangi) sampai 14 hari kerja perkuliahan (2 minggu).  Lewat batas
tersebut, perubahan KRS tidak diperkenankan lagi. KRS yang telah direvisi kemudian harus
diserahkan kembali kepada SBP (untuk Program Diploma III, dan Program Sarjana) atau
Ketua Program Studi (untuk Program Pascasarjana).
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c) Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen ( DHMD)
DHMD berisi Nama dan Nomor Pokok Masiswa (NPM) yang mengikuti mata kuliah

bersangkutan; DHMD ditandatangani oleh Mahasiswa pada saat kegiatan belajar mengajar
berlangsung,serta oleh Dosen Pengasuh matakuliah atau asisten pada akhir kegiatan; DHMD
disimpan di SBP/SBA atau oleh Dosen Pengasuh mata kuliah.

d) Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA)
DPNA berisi dafttar nama dan NPM seluruh mahasiswa yang mengikuti suatu mata kuliah
sesuai dengan DHMD; DPNA diberikan oleh SBP/SBA kepada Dosen Pengasuh mata
Kuliah pada saat ujian akhir semester dan harus diserahkan kembali ke SBP/SBA paling
lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian mata kuliah tersebut; DPNA  asli disimpan
di SBP, salinan I ditempel di papan pengumuman, dan salinan II disimpan Dosen Pengasuh
mata kuliah.

e) Kartu Kemajuan  Studi (KKS)
KKS berisi nilai akhir semua mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa; KKS diisi oleh
mahasiswa pada akhir semester bersangkutan dan ditandatangani oleh Dosen wali (Program
Pascasarjana: Ketua Program Studi) dan SBP. KKS yang dibuat oleh Sistem Informasi
Akademik Fakultas yang sifatnya hanya membantu untuk mengecek kembali penghitungan
IP/IPK oleh Dosen wali; KKS digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengisi KRS
semester berikutya; KKS dibuat rangkap 4, yaitu untuk mahasiswa, Dosen wali
(Pascasarjana: Ketua Program Studi), SBP, dan jurusan /Program studi).

f) Daftar Prestasi Mahasiswa (DPM)
DPM berisi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa setiap angkatan dalam satu fakultas
jurusan/program studi, jumlah semester dan beban studi yang telah ditempuh, serta nama
nomor kode Dosen wali (Pascasarjana : Ketua Program Studi/Koordinator Bidang Ilmu).
DPM ini dibuat oleh Sistem Informasi Akademik Fakultas; DPM disahkan  dan
ditandatangani Pembantu Dekan I; DPM diumumkan kepada mahasiswa pada tiap akhir
semester.

Kegiatan Pembelajaran, mahasiswa yang diperkenankan mengikuti kegiatan pembelajaran apabila
mahasiswa telah: (1) memiliki kartu mahasiswa yang berlaku pada semester bersangkutan; (2) mengisi
KRS semester bersangkutan yang telah disahkan oleh SBP (untuk Program Diploma III, dan Program
Sarjana, dan juga ditandatangani Dosen wali). Pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran mahasiswa
harus menandatangani DHMD yang setiap selesai melaksanakan kegiatan perkuliahan setaip
minggunya diperiksa oleh Dosen Pengasuh mata kuliah.

D. Persyaratan Ujian
Persyaratan Ujian, mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian apabila memenuhi persyaratan dibawah
ini:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan;
2. Memenuhi semua persyaratan administratif yang ditetapkan;
3. Untuk menempuh ujian akhir semester harus memenuhi persyaratan kehadiran sebagai berikut:

Sekurang-kurangnya mengikuti 80% kegiatan kuliah yang secara riil diselenggarakan pada
semester bersangkutan. Alasan ketidakhadiran mahasiswa yang dapat dibenarkan sesuai peraturan
yang berlaku, dan mengikuti seluruh kegiatan (100%) praktikum, kerja lapangan, seminar, atau
kegiatan sejenis yang ditetapkan oleh peraturan program studi;

4. Alasan sakit lebih dari 6 (enam) hari harus melampirkan surat keterangan dokter spesialis atau
rumah sakit yang merawatnya;

5. Untuk mengikuti ujian, mahasiswa diharuskan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
yang berlaku pada semester tersebut.

Untuk menempuh ujian akhir (ujian seminar draf, sidang skripsi, ujian tesis, dan sidang disertasi
tertutup/terbuka, atau kegiatan sejenis), mahasiswa harus sudah memenuhi persyaratan di bawah ini: (1)
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lulus seluruh mata kuliah fakultas/ program studi yang ditempuh (memenuhi beban studi kumulatif yang
dipersyaratkan); dan (2) telah menyusun dan menulis Laporan Tugas Akhir (untuk Program Diploma
III) atau Skripsi (yang telah dinyatakan ‘layak uji’ oleh Pembimbing), menyelesaikan penulisan tesis
atau disertasi (untuk Program Pascasarjana), atau kegiatan sejenis.

E. Penulisan Laporan Tugas Akhir

Penulisan Laporan Tugas Akhir Program D-III, pada akhir studi program Diploma III, mahasiswa
diwajibkan melakukan penyusunan dan penulisan Laporan Tugas Akhir, dengan ketentuan (lihat
Panduan Penyusunan dan Penulisan Laporan Tugas Akhir):

1. Mahasiswa boleh secara resmi mulai menyusun makalah akhir studi apabila sekurang-kurangnya
telah menyelesaikan 85% beban studi kumulatif yang dipersyaratkan;

2. Telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat bagi penyusunan dan penulisan Laporan Tugas
Akhir tersebut;

3. Memiliki Kartu mahasiswa yang berlaku untuk semester bersangkutan;

4. Pembimbing pada dasarnya adalah tenaga akademik Program Diploma III bersangkutan yang
sekurang-kurangnya memiliki jabatan Asisten Ahli berpendidikan S1/D-IV;

5. Penetapan pembimbing dilakukan dengan surat keputusan Dekan;

6. Apabila untuk Laporan Tugas Akhir itu diperlukan penelitian lapangan, maka Program Diploma
III dapat menetapkan seorang Pembimbing Pendamping (tenaga luar biasa) yang dianggap ahli
dalam bidang yang diteliti;

7. Apabila Laporan Tugas Akhir studi tidak dapat diselesaikan dalam semester yang bersangkutan,
maka: a) Mahasiswa diperkenankan menyelesaikannya pada semester berikutnya dengan
mencantumkan kembali pada KRS (Topik Laporan Tugas Akhir dan Pembimbing tetap sama);
dan b) Pada semester bersangkutan Laporan Tugas Akhir tersebut diberi huruf  K, sehingga tidak
digunakan untuk penghitungan IP dan IPK. Demikian pula, apabila Laporan Tugas Akhir itu tidak
dapat diselesaikan dalam dua semester berturut-turut, maka: a) Laporan Tugas Akhir tersebut
diberi huruf mutu E; dan b) Mahasiswa diharuskan menempuh kembali kegiatan penyusunan dan
penulisan Laporan Tugas Akhir tersebut dengan topik yang berbeda (Pembimbing bisa berbeda
atau tetap sama).

Huruf mutu Laporan Tugas Akhir sekurang-kurangnya adalah C

F. Penulisan Skripsi

Pada akhir studi Program Sarjana, mahasiswa diwajibkan melakukan penyusunan dan penulisan Skripsi,
dengan ketentuan (lihat Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi). Persyaratan:

1. Mahasiswa dapat secara resmi mulai menempuh mata kuliah Skripsi (menyusun skripsi) apabila
sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 80% beban studi kumulatif yang dipersyaratkan;

2. Telah  menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat Skripsi;
3. Memiliki kartu mahasiswa yang berlaku untuk  semester bersangkutan;
4. Memiliki KRS yang mencantumkan skripsi sebagai salah satu mata kuliah.

Pembimbing Skripsi, Pembimbing skripsi dapat lebih dari 1 orang yang penunjukkannya dilakukan oleh
Program Studi dan ditetapkan dengan Surat Keptutusan Dekan; Jika pembimbing lebih dari 1 orang,
Pembimbing Utama pada dasarnya adalah tenaga akademik tetap fakultas/jurusan yang serendah-
rendahnya memiliki jabatan Lektor berpendidikan S2.   Apabila tenaga tetap dengan kriteria tersebut
tidak ada, maka tenaga akademik yang berpendidikan S1 dengan jabatan Asisten Ahli dapat diangkat
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sebagai Pembimbing Utama; Pembimbing Pendamping pada dasarnya adalah tenaga akademik tetap
fakultas/program studi yang serendah-rendahnya memiliki jabatan Asisten Ahli (S2); Apabila untuk
Skripsi itu diperlukan penelitian lapangan, maka fakultas/jurusan dapat menetapkan seorang
Pembimbing Lapangan, yaitu tenaga dari instansi/lembaga tempat mahasiswa melakukan kegiatan
penelitian.

Ketentuan lain, apabila Skripsi tidak dapat diselesaikan dalam satu semester, maka: a) Mahasiswa masih
diperkenankan menyelesaikannya pada semester berikutnya dengan mencantumkan kembali pada KRS
(topik skripsi dan pembimbing tetap sama); b) Pada akhir semester bersangkutan skripsi tersebut diberi
huruf  K, sehingga tidak digunakan untuk penghitungan IP dan IPK. Apabila skripsi tidak dapat
diselesaikan dalam dua semester berturut-turut, maka: a) Skripsi tersebut diberi huruf mutu E; dan b)
mhasiswa diharuskan menempuh kembali skripsi tersebut dengan topik  yang berbeda (Pembimbing
bisa berbeda atau tetap sama).

Huruf mutu skripsi sekurang-kurangnya adalah C, dan apabila skripsi yang ternyata ditulis dan
diselesaikan di luar ketentuan di atas (pada saat mahasiswa menghentikan studi untuk sementara atas
izin Rektor maupun tanpa izin Rektor), sekalipun dibimbing oleh Pembimbing Pendamping sesuai
ketentuan di atas, penulisan skripsi tersebut tidak dibenarkan dan hasil bimbingannya dianggap gugur.
Dalam keadaan seperti  tersebut atas, mahasiswa diharuskan mengganti topiknya dan mengulangi
penyusunan dan penulisan skripsinya dan proses bimbingannya;

Ujian skripsi diselenggarakan pada akhir studi, yaitu pada Sidang Ujian Sarjana, yang meliputi: a) Ujian
terhadap materi Skripsi; dan b) Ujian komprehensif.

G. Penulisan Tesis

Pada akhir masa studi, mahasiswa program Magister diwajibkan menulis tesis dengan ketentuan
berikut:

1. Mahasiswa boleh secara resmi mulai menempuh mata kuliah tesis (menyusun dan menulis tesis)
apabila sekurang-kurangnya telah menyelesaikan seluruh mata kuliah Semester I dan Semester II
yang dipersyaratkan;

2. Memiliki Kartu mahasiswa pada semester bersangkutan;
3. Mengisi KRS yang mencantumkan penulisan Tesis tersebut;
4. Tim Pembimbing sekurang-kurangnya terdiri atas 2 orang dan ketuanya ditetapkan Ketua

Program Studi;
5. Ketua Tim Pembimbing  pada dasarnya adalah tenaga akademik tetap fakultas yang serendah-

rendahnya memiliki jabatan Asisten Ahli (S3);
6. Penetapan Komisi Pembimbing dilakukan dengan surat keputusan atau surat tugas Direktur

Program Pascasarjana atau Dekan Fakultas bersangkutan.

Petunjuk lebih lengkap mengenai format penulisan tesis dan ketentuan lainnya dapat dilihat dalam Buku
Catatan Kemajuan Studi dan Petunjuk Penulisan Tesis dan Disertasi, yang merupakan pelengkap dan
bagian tidak terpisahkan dari buku pedoman ini.

H. Penulisan Disertasi

Penulisan disertasi bagi mahasiswa Program Doktor berlaku ketentuan berikut:

1. Mahasiswa boleh secara resmi mulai  menempuh mata kuliah disertasi (menyusun dan menulis
disertasi) apabila sekurang-kurangnya telah menyelesaikan seluruh mata kuliah  semester I,
Semester II, dan Semester III yang dipersyaratkan;

2. Memiliki kartu mahasiswa pada semester bersangkutan;
3. Mengisi KRS yang mencantumkan penulisan disertasi tersebut;
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4. Tim promotor sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang dan ketuanya ditetapkan oleh Koordinator
Bidang Ilmu masing-masing;

5. Ketua tim promotor pada dasarnya adalah tenaga akademik tetap Universitas Padjadjaran yang
berjabatan Lektor Kepala, anggota Tim Promotor sekurang-kurangnya bergelar Doktor;

6. Penetapan tim promotor dilakukan dengan surat keputusan Rektor atas usul Direktur Program
Pascasarjana.

Petunjuk lebih lengkap mengenai format penulisan tesis dan ketentuan lainnya dapat dilihat dalam Buku
Catatan Kemajuan Studi dan Petunjuk Penulisan Tesis dan Disertasi, yang merupakan pelengkap dan
bagian tak terpisahkan dari buku pedoman ini.

I. Predikat Kelulusan
1. Predikat Kelulusan Program Diploma III, dan Program Sarjana

IPK 2,00 – 2,75 Memuaskan
IPK 2,76 – 3,50 Sangat Memuaskan
IPK 3,51 – 4,00 Dengan Pujian (Cum Laude)

2. Predikat Kelulusan Program Magister

IPK 2.75 – 3,40 Memuaskan
IPK 3,41 – 3,70 Sangat Memuaskan
IPK 3,71 – 4,00 Dengan Pujian (Cum Laude)

3. Predikat Kelulusan Program Doktor

IPK 3,00 – 3,49 Memuaskan
IPK 3,50 – 3,79 Sangat Memuaskan
IPK 3,80 – 4,00 Cum Laude

Dalam penetapan predikat kelulusan Dengan Pujian/Cum Laude dilakukan dengan memperhatikan
masa studi maksimum, yaitu  (masa studi minimum) ditambah 1 tahun untuk program sarjana dan 0,5
tahun untuk program magister.

J. Bimbingan Akademik

Bimbingan Akademik. Untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa, fakultas/program studi
menetapkan Dosen wali yang akan membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik selama
menempuh studi Program Diploma III, Program Sarjana dan Pascasarjana. Jumlah mahasiswa yang
dibimbing dosen wali  disesuaikan dengan kemampuan fakultas/program studi. Secara ideal tiap Dosen
wali membimbing sebanyak-banyaknya 15 mahasiswa.

Tugas Dosen wali, pada dasarnya tiap tenaga pengajar dapat menjadi dosen wali yang membimbing
mahasiswa untuk keseluruhan program yang ditempuh (keseluruhan Program Diploma III dan Program
Sarjana); dosen wali  wajib tetap berhubungan dengan mahasiswa secara periodik untuk memantau
perkembangan studinya, sekurang-kurangnya pada awal, pertengahan, dan akhir semester; dan dosen
wali  wajib memiliki, mengisi, dan menyimpan buku Berkas Informasi Mahasiswa (BIM), baik untuk
kepentingan  bimbingan akademik maupun bimbingan pribadi apabila diperlukan. Untuk itu, secara
ringkas tugas dosen wali adalah:

1) Membantu mahasiswa menyusun rencana studi, baik satu program studi penuh maupun program
semesteran;
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2) Memberi pertimbangan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan beban studi dan
jenis mata kuliah yang akan ditempuh, sesuai dengan IPK yang diperoleh semester sebelumnya;

3) Melakukan pemantauan terhadap kemajuan  studi mahasiswa yang dibimbingnya

Pada awal Semester I dosen wali mengadakan pertemuan dengan mahasiswa untuk membicarakan
rencana studi keseluruhan program yang ditempuh. Hal-hal yang dibicarakan adalah:

1) Perkiraan jumlah semester yang akan ditempuh mahasiswa untuk menyelesaikan keseluruhan
program;

2) Arah studi mahasiswa, khususnya pada fakultas yang memiliki lebih dari satu jurusan atau
program studi;

3) Mata kuliah mana yang akan ditempuh, dengan memperhatikan:
4) Mata kuliah yang merupakan prasyarat bagi mata kuliah berikutnya;
5) Mata kuliah yang hanya disajikan pada salah satu  semester (semester ganjil atau semester genap

saja) atau  disajikan tiap semester;
6) Bobot SKS mata kuliah, dengan pengertian bahwa makin besar bobot SKS-nya akan makin berat;
7) Bentuk mata kuliah yang berbeda  (kuliah, praktikum laboratorik, seminar, praktikum klinik, dsb.)

yang jumlah jam kegiatan belajarnya tidak sama;
8) Persyaratan minimal kehadiran 100% pada praktikum atau kuliah kerja lapangan sedangkan pada

kuliah (20% ketidakhadiran  harus disertai alasan yang dapat dibenarkan);
9) Beban studi semesteran, karena jika terlalu banyak bisa menyebabkan IP rendah yang dapat

menurunkan IPK; hal ini akan menentukan beban studi semesteran yang boleh diambil pada
semester berikutnya;

10) Mata Kuliah Pilihan yang tersedia untuk keseluruhan program, khususnya yang berhubungan
dengan jurusan atau program studi yang akan dipilih.

Setelah membicarakan rencana studi keseluruhan program, dilanjutkan dengan rencana studi Semester
I. Pada dasarnya untuk Semester I tiap mahasiswa diberi kesempatan yang sama, yaitu 18 SKS (pada
beberapa fakultas/program diberi 19-20 SKS), yang merupakan beban normal untuk tiap semester.

Pengisian KRS pada tiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Dosen wali memberi
pertimbangan dan saran untuk pengambilan beban studi semesteran berdasar IPK akhir semester
sebagai pedoman, di samping memperbaiki rencana studi keseluruhan program bersama mahasiswa;
Beban studi semesteran tidak harus merupakan jumlah SKS maksimal yang diperkenankan atas dasar
IPK akhir semester,  khususnya apabila mata kuliah yang akan ditempuh meliputi kegiatan penelitian
dan penulisan skripsi dan kuliah kerja lapangan (1 SKS = 4-5 jam), karena jumlah jam kegiatan belajar
akan lebih besar daripada kegiatan kuliah (1 SKS =50 menit tatap muka dan 60 menit kegiatan
terstruktur tak terjadwal, 60 menit untuk kegiatan mandiri); Dosen wali wajib memperhatikan jumlah
huruf mutu D yang diperoleh mahasiswa agar tidak melampaui ketentuan yang berlaku pada akhir
keseluruhan program (tidak melebihi 20% dari beban studi kumulatif); Sampai batas-batas tertentu
kesulitan pribadi dapat ditampung Dosen wali, tetapi apabila tidak dapat diselesaikan, disarankan untuk
dirujuk ke dosen konselor TPBK Fakultas; Dalam hal dosen wali tidak dapat menjalankan tugasnya
dalam jangka waktu yang cukup lama, maka Pimpinan fakultas wajib menunjuk penggantinya.

Pembimbingan pada Program Magister, dan Program Doktor. Untuk membantu kelancaran belajar
mahasiswa, ketua tim pembimbing atau ketua tim promotor menjalankan tugas selaku dosen wali.

Bimbingan dan Konseling. Penanganan terhadap mahasiswa yang bermasalah, khususnya yang bersifat
non-akademis, dilakukan oleh dosen konselor yang tergabung dalam Tim Bimbingan dan Konseling
(TBK) fakultas/program studi atau dapat pula dirujuk ke TBK Universitas.

Pembinaan TBK Universitas dilakukan oleh Pembantu Rektor III bekerjasama dengan Pembantu Rektor
I, sedangkan TBK Fakultas dilakukan oleh Pembantu Dekan III bekerja sama dengan Pembantu Dekan
I; TBK fakultas dikelola oleh dosen konselor yang menangani masalah-masalah non-akademik
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mahasiswa di fakultasnya; Mahasiswa dapat mendatangi TBK Fakultas atas keinginan sendiri atau atas
anjuran dosen wali; dosen wali akan memberi surat pengantar untuk ke TBK; Pelayanan mahasiswa di
TBK Universitas hanya diperkenankan atas dasar pertimbangan Pimpinan Fakultas yang akan memberi
surat pengantar, kecuali dalam keadaan tertentu  yang dianggap darurat; Pelayanan bagi mahasiswa
yang terkena anjuran alih program studi, berlaku prosedur berikut: (1) Pimpinan Fakultas mengirim
surat permintaan pemeriksaan psikologi kepada TBK Universitas dengan melampirkan transkrip
mahasiswa bersangkutan; dan (2) Apabila hasil pemeriksaan psikologi yang diterima Pimpinan Fakultas
menunjukan bahwa mahasiswa bersangkutan memenuhi persyaratan alih program studi, maka
pemindahannya ke fakultas/program studi atau Program Diploma tertentu harus melalui prosedur sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

K. Evaluasi Proses Pembelajaran
Pada hakikatnya evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan sekurang-kurangnya dua kali, yaitu Ujian
Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS), serta dapat disertai pula evaluasi lainnya.
Nilai akhir suatu mata kuliah yang diperoleh mahasiswa dinyatakan dengan dua cara, yaitu huruf mutu dan
angka mutu, yang dibagi ke dalam peringkat berikut:

Huruf Mutu Angka Mutu

(HM) (AM)

A 4

B 3

C 2

D 1

E 0

T -

K -

Huruf Mutu T (Tidak Lengkap). Seorang mahasiswa dinyatakan memperoleh huruf mutu T jika
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi evaluasi  akhir semester saja;
2. Setelah evaluasi pada butir (1) dipenuhi mahasiswa dalam waktu 2 minggu terhitung sejak ujian

akhir semester mata kuliah bersangkutan huruf T harus diganti menjadi A, B, C, D, atau E;
3. Apabila evaluasi pada butir (1) tidak dipenuhi dalam batas waktu 2 minggu, maka huruf mutunya

menjadi E; atau Dosen Pengasuh mata kuliah dapat mengolah sesuai dengan bobot masing-masing
bagian evaluasi yang ditetapkan, sehingga menghasilkan huruf mutu lain;

4. Huruf T tidak dapat diubah menjadi K, kecuali apabila mahasiswa tidak dapat menempuh ujian
akhir semester susulan atas dasar alasan yang dapat dibenarkan (sakit, mengalami kecelakaan,
atau musibah yang memerlukan perawatan lama).

Huruf  Mutu K  (Kosong). Huruf mutu suatu mata kuliah dapat dinyatakan sebagai huruf K jika
memenuhi ketentuaan sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan perkuliahan setelah lewat batas waktu perubahan
KRS (2 minggu setelah kegiatan akademik berjalan) dengan alasan yang dapat dibenarkan dan
dibuktikan dengan Surat Keterangan Dekan;
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2. Dikenakan pada satu atau beberapa mata kuliah pada semester bersangkutan dalam hal mahasiswa
tidak dapat mengikuti ujian akhir semester atas dasar alasan yang dapat dibenarkan seperti pada
butir (3) dibawah, sehingga tidak dapat mengikuti ujian akhir semester susulan;

3. Alasan yang dapat dibenarkan untuk memberikan huruf K adalah: a) sakit atau kecelakaan yang
memerlukan perawatan atau proses penyembuhan lama, yang dinyatakan dengan surat keterangan
dari dokter spesialis atau rumah sakit yang merawatnya; b) musibah keluarga yang mengharuskan
mahasiswa meninggalkan kegiatan belajarnya dalam waktu lama, dengan dikuatkan surat
keterangan yang diperlukan; c) cuti melahirkan secara normal tidak dapat digunakan untuk
pemberian huruf  K.

4. Alasan lain yang dapat dibenarkan untuk memberi huruf  K adalah kondisi melahirkan yang tidak
normal atau alasan lain yang dapat dibenarkan oleh Dekan atau Ketua Program di luar kedua
alasan pada butir (3) di atas, tetapi mahasiswa dianggap menghentikan studinya untuk sementara
selama satu semester atas izin Rektor;

5. Mata kuliah yang memiliki huruf mutu K, tidak digunakan untuk penghitungan IP atau IPK; Bagi
mahasiswa yang memperoleh huruf K bagi seluruh beban studi dalam semester yang
bersangkutan, tetap diperhitungkan dalam batas waktu studi dan tidak dianggap sebagai
penghentian  studi untuk sementara;

6. Apabila butir (5) di atas terjadi untuk kedua kalinya, maka semester bersangkutan dianggap
sebagai penghentian studi untuk sementara atas izin Rektor, sehingga akan mengurangi jatah
mahasiswa  yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan menghentikan studi untuk
sementara;

7. Apabila butir (5) di atas terjadi untuk ketiga kalinya (berturut-turut maupun secara terpisah-pisah),
maka semester bersangkutan dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara atas izin Rektor
yang kedua kalinya.  Hal ini tetap diperhitungkan dalam batas waktu studinya, namun
menggugurkan hak mahasiswa untuk memperoleh kesempatan penghentian studi atas izin Rektor;

8. Penghentian studi untuk sementara setelah melewati periode pada butir (7) di atas dengan alasan
seperti pada butir (3), diperkenankan, namun diperhitungkan dalam batas waktu studinya.

9. Kalau mata kuliah yang memperoleh huruf K itu telah ditempuh kembali pada kesempatan lain,
maka huruf mutunya dapat berubah menjadi A, B, C, D, atau E.

Huruf Mutu Akhir yang Sah. Nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir sesuatu mata
kuliah hanya dianggap sah apabila:

1. Mahasiswa terdaftar pada semester bersangkutan,
2. Mata kuliah tersebut terdaftar dalam KRS mahasiswa yang bersangkutan pada semester

bersangkutan.

Semua nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir sesuatu mata kuliah yang tidak
memenuhi persyaratan butir (1) di atas dinyatakan tidak berlaku (gugur).

Evaluasi Hasil Belajar. Evaluasi hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah sekurang-kurangnya
merupakan gabungan dari 3 (tiga) macam penilaian :

1. Ujian tengah semester (UTS)
2. Ujian akhir semester (UAS)
3. Nilai lainnya, antara lain : tugas (pembuatan makalah, ulasan buku, terjemahan, dsb.); kuis (baik

yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal), laporan hasil praktikum, stage, partisipasi, kerja
lapangan, atau ujian praktikum/praktik.

Bobot tiap macam penilaian yang digunakan dapat ditetapkan sama atau berbeda, tergantung pada
bobot soal/tugas yang diberikan Dosen Pengasuh Mata Kuliah. Namun demikian, perimbangan bobot
ini ditetapkan oleh dosen Pengasuh mata kuliah dengan memperhatikan Tujuan dari pelaksanaan
pembelajaran.  Syaratnya semua peraturan pembobotan harus diberitahukan kepada mahasiswa pada
awal kuliah.
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Dalam sistem SKS, Dosen tidak dibenarkan untuk mengadakan evaluasi/ujian ulangan untuk mengubah
nilai akhir mahasiswa pada semester bersangkutan, karena dengan menggunakan sekurang-kurangnya
tiga jenis evaluasi seperti contoh-contoh di atas di anggap telah memadai.

Nilai akhir yang diberikan oleh Dosen Pengasuh mata kuliah harus merupakan huruf mutu yang pasti,
yaitu : A, B, C, D, atau E.  Nilai akhir (huruf mutu) ditulis pada DPNA (untuk Program Diploma III ,
dan Program Sarjana) atau pada Kartu Kelas (untuk Program Magister, dan Program Doktor). DPNA
diserahkan kepada SBP (kecuali lembar yang merupakan arsip Dosen Pengasuh mata kuliah, dan Kartu
Kelas diserahkan kepada SBP Program Pascasarjana.

Dosen Pengasuh mata kuliah bertanggung jawab atas kebenaran nilai akhir (huruf mutu) yang ditulis
pada DPNA, atau pada Kartu Kelas, karena nilai akhir (huruf mutu) yang telah diumumkan tidak dapat
diganti lagi dengan alasan apapun.

Perubahan nilai akhir (huruf mutu) hanya dapat dilakukan dengan menempuh kembali mata kuliah itu
pada semester berikutnya/pada kesempatan pertama.

Cara Penilaian. Penilaian dilakukan terhadap penguasaan materi oleh mahasiswa, baik yang sifatnya
kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Cara penilaian yang digunakan adalah PAP (Penilaian Acuan
Patokan), dengan kriteria sebagai berikut:

80 - 100 %     =     A
68 - 79 %     =     B
56 - 67 %     =     C
45 - 55 %     =     D

0 - 44 %     =     E

Nilai*Huruf
mutu

Angka
mutu

80 – 100 A 4.00

68 – 79 B 3.00

56 – 68 C 2.00

45 – 55 D 1.00

< 45 E 0

*Pembulatan : <0,5 pembulatan ke bawah

Perbaikan Huruf Mutu. Perbaikan huruf mutu dapat dilaksanakan pada semester  reguler (Semester
Ganjil dan Semester Genap) atau pada Semester Alih Tahun (Juli-Agustus).

a. Indeks Prestasi (IP):

1. Indeks prestasi (IP) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa
dalam satu semester.

2. IP dihitung pada tiap akhir semester.
3. Rumus perhitungannya sebagai berikut (pembulatan ke bawah apabila kurang dari 0,05,

pembulatan ke atas apabila sama/lebih dari 0,05) :

IP   =
Jumlah ( AM x SKS )

Jumlah SKS



Pedoman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
Tahun Akademik 2013/2014 40

b. Indeks Prestasi Kumulatif:

1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan
belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan semester paling
akhir yang telah ditempuh.

2. IPK dihitung pada tiap akhir semester.
3. Rumus perhitungannya sebagai berikut (pembulatan ke bawah apabila kurang dari 0,05,

pembulatan ke atas apabila sama/lebih dari 0,05):

IPK  =
Jumlah (AM x SKS) seluruh semester yang ditempuh

Jumlah  SKS seluruh semester yang ditempuh

4. IPK digunakan untuk menentukan beban studi semester berikutnya seperti berikut:
5. Rentang IPK dan jumlah SKS maksimum yang boleh diambil mahasiswa pada semester

berikutnya:

Rentang IPK Jumlah SKS
maksimum

3,00 – 4,00 24

2,50 - 2,99 21

2,00 – 2,49 18

1,50 – 1,99 14

<1,50 11

Beban studi di atas diperhitungkan atas dasar perkuliahan yang kegiatannya minimal 1-3 tiap SKS
(1 jam kegiatan terjadwal, ditambah 1-2 jam kegiatan terstruktur dan 1-2 jam kegiatan mandiri).
Beban Studi yang diambil akan berkurang apabila mata kuliah yang ditempuh berupa kegiatan
praktikum, praktik kerja, praktik klinik, atau skripsi.

6. IP dan IPK digunakan sebagai kriteria untuk memberi sanksi akademik,dan evaluasi studi pada
akhir program.

7. Mahasiswa diperbolehkan mengambil beban studi semesteran yang kurang dari jumlah minimal
yang diperkenankan, tetapi tidak diperbolehkan mengambil beban studi semesteran yang lebih
besar dari jumlah maksimal yang diperkenankan.

8. Apabila mahasiswa memperbaiki huruf mutu E, D, atau C, dalam penghitungan IPK yang
digunakan adalah huruf mutu yang lebih tinggi, misalnya:

- D diperbaiki menjadi E, yang digunakan adalah D;
- E diperbaiki menjadi A, yang digunakan adalah A.

9. Huruf T dan K tidak digunakan dalam penghitungan IPK; huruf T harus diubah menjadi  A, B, C,
D, atau E dalam waktu dua minggu setelah huruf T diumumkan.

Evaluasi Akhir Hasil Belajar. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan dan lulus dari suatu program
yang ditempuh apabila memenuhi ketentuan berikut:

1. Program Diploma III

1. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan;
2. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00;
3. Tidak terdapat huruf mutu E;
4. Huruf mutu D tidak melebihi 20% dari beban studi kumulatif Program Diploma III;
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5. Telah menyusun dan menulis Laporan Tugas Akhir, dan/atau sejenisnya yang dipersyaratkan, dan
sekurang-kurangnya memperoleh huruf mutu C setelah diuji.

2. Program Sarjana

1. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang  ditetapkan;
2. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00;
3. Tidak terdapat huruf mutu E;
4. Huruf mutu D tidak melebihi 20% dari beban studi kumulatif  Program Sarjana;
5. Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Skripsi atau sejenisnya, serta dinyatakan

layak uji oleh Pembimbing;
6. Lulus ujian akhir Program Sarjana yang terdiri dari ujian mata kuliah Skripsi, dan ujian

komprehensif atau sejenisnya, dengan memperoleh huruf mutu sekurang-kurangnya C.

3. Program Pascasarjana

Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan;
a) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00;
b) Tidak terdapat huruf mutu D dan E;
c) Mengikuti seminar, ujian-ujian, ujian sidang, atau sejenisnya yang dipersyaratkan;
d) Telah menyelesaikan penulisan tesis, disertasi, atau sejenisnya, dan mempertahankan dengan baik

dalam ujian sidang yang ditetapkan.

L. Tata Tertib Ujian dan Sanksi Akademik

I. Ujian Akhir Semester

A. Persyaratan Ujian
Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian semester apabila memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester Ganjil 2008/2009 dan memiliki kartu

tanda mahasiswa (KTM).
2. Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester harus:

a) mengisi dan menyerahkan KRS semester ganjil
b) mempunyai Kartu Studi Mahasiswa (KSM)
c) mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 80 % dari seluruh kuliah yang

diselenggarakan ;
d) Memenuhi semua persyaratan administrasi / melunasi dana SPP/ DPP

B. Tata Tertib
1. Mahasiswa harus hadir 15 menit sebelum ujian di mulai;
2. Menempati tempat duduk yang sudah disediakan sesuai nomor urut di DPNA dan tidak

dibenarkan memindahkan/mengalihkan kursi;
3. Membawa dan memperlihatkan KTM dan Kartu Studi Mahasiswa (KSM) Kepada

Pengawas ujian;
4. Menandatangani Daftar Hadir Ujian;
5. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong, jaket dan sandal);
6. Pada waktu ujian berlangsung tidak diperkenankan merokok dan atau meminjam alat-

alat tulis;
7. Pada waktu ujian berlangsung tidak diperkenankan membuka buku dan atau catatan

apapun (kecuali ditentukan lain dalam soal);
8. Semua buku, catatan, tas atau jaket harus disimpan di depan kelas;
9. Apabila mahasiswa memerlukan sesuatu, terlebih dahulu harus memberitahu dan seijin

pengawas ujian;
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10. Alat-alat komunikasi Hand Phone, Pager dan sejenisnya tidak dihidupkan selama ujian
berlangsung;

11. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam tata tertib ini, akan diberitahukan
kemudian.

C. Sanksi Bagi Pelanggar
Kepada yang melanggar Peraturan Tata Tertib Ujian ini dapat dikenakan sanksi bertingkat
sesuai jenis pelanggaran yang ditentukan oleh panitia yaitu sebagai berikut:
1. Peringatan secara lisan kepada mahasiswa yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan dipanggil untuk menghadap panitia, kemudian diberi

tindakan selanjutnya;
3. Tidak diijinkan untuk mengikuti ujian;
4. Diberikan sanksi akademik.

D. Larangan Mengkonsumsi Narkoba
Apabila pada saat Ujian Akhir Semester Berlangsung mahasiswa diketahui mengkonsumsi
NARKOBA, maka yang bersangkutan dianggap tidak mengikuti ujian mata kuliah yang
bersangkutan.

E. Tugas Pengawas Ujian
1. Pengawas hadir 15 menit sebelum pelaksanaan ujian dan melapor kepada panitia ujian

serta menandatangani daftar hadir di ruang panitia.
2. Memeriksa dan mencocokkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dengan Kartu Studi

Mahasiswa (KSM), nomor urut dalam DPNA dan nomor tempat duduk.
3. Memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian seperti :
4. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku
5. Kartu Studi Mahasiswa (KSM)
6. Jika kedua point tersebut tidak ada terutama point ke 2, maka tidak diperbolehkan

mengikuti ujian
7. Mengisi jumlah peserta tiap mata ujian dam memasukkan satu lembar soal dalam

bundel/amplop jawaban ujian
8. Mencatat kejadian-kejadian selama ujian berlangsung dalam berita acara, seperti: a)

nyontek/ kerjasama; b)membuka buku/catatan dan lain-lain kecuali dalam aturan
membolehkan

9. Menjaga kewibawaan pengawas antara lain: a) berpakaian rapih dan berdasi bagi pria;
dan b) menjaga sopan santun selama mengawasi  ujian

10. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran tata tertib di bawah ini, harap menghadap ke
sekretariat: a) terlambat paling lama 30 menit, atau datang setelah ada peserta ujian
yang telah selesai dan meninggalkan ruangan; b) berpakaian tidak sesuai dengan tata
tertib ujian; c) tidak tercantum dalam DPNA dan tidak dapat menunjukkan KSM; dan
d) mengkonsumsi NARKOBA dan sejenisnya.

II. Sanksi Akademik

Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik dan/atau pemutusan studi. Sanksi pemutusan
studi diusulkan/diajukan oleh fakultas/ program studi dan diputuskan oleh  Rektor.
Peringatan Akademik

A. Peringatan akademik berbentuk surat Pembantu Dekan I yang ditujukan kepada orang-
tua/wali (bagi mahasiswa Program Diploma III dan Program Sarjana) dan lembaga
pengirim/penanggung atau mahasiswa bagi mahasiswa Program Pascasarjana untuk
memberitahukan adanya kekurangan prestasi akademik mahasiswa atau pelanggaran
ketentuan lainnya.  Hal ini dilakukan untuk memperingatkan mahasiswa agar tidak
mengalami pemutusan studi.

1. Peringatan Akademik pada Program Diploma III
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Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang pada tiap akhir semester
mengalami salah satu kondisi dibawah ini:
a) Indeks Prestasi (IP) di bawah 2,00, dan/atau.
b) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 2,00.

2. Peringatan Akademik pada Program Sarjana
a. Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang pada tiap akhir

semester mengalami salah satu kondisi dibawah ini:
a) Indeks Prestasi (IP) di bawah 2,00, dan/atau
b) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 2,00

b. Peringatan akademik berupa “anjuran untuk tidak melanjutkan studi” dikenakan
terhadap mahasiswa yang menunjukkan prestasi akademik berikut:
a) Pada akhir semester II: Indeks Prestasi Kumulatif  (IPK) di bawah 1,90,

dan/atau Tabungan kredit (huruf mutu D ke atas) di bawah 24 SKS
b) Pada akhir semester III: Indeks Prestasi Kumulatif  (IPK) di bawah 1,90,

dan/atau Tabungan kredit (huruf mutu D ke atas) di bawah 36 SKS
3. Peringatan Akademik pada Program Pascasarjana

Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang pada tiap akhir semester
mengalami salah satu kondisi dibawah ini:
a) Mahasiswa reguler sementara yang pada akhir semester I tidak memperoleh IPK

2,75;
b) Mahasiswa reguler yang pada semester II (‘semester pertama’ sebagai

mahasiswa reguler) tidak memperoleh IPK 3,25;
c) Mahasiswa reguler yang pada semester III (‘semester pertama’ sebagai

mahasiswa reguler) memperoleh nilai C untuk sesuatu mata kuliah.
d) Program Magister

a) Mahasiswa reguler yang pada akhir semester IV belum melakukan seminar
usulan penelitian;

b) Mahasiswa reguler yang pada akhir semester IX belum menempuh ujian
akhir lisan terbuka mempertahankan tesis.

e) Program Doktor
a) Mahasiswa reguler yang pada akhir semester V belum menempuh ujian

kualifikasi (preliminer komprehensif);
b) Kandidat Doktor yang pada akhir semester VI belum melaksanakan

seminar usulan penelitian;
c) Kandidat Doktor yang pada akhir semester IX belum melaksanakan ujian

naskah disertasi.

B. Peringatan Akademik Karena  Kelalaian Administratif

Peringatan akademik dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana,
Program Pascasarjana yang melalaikan kewajiban administratif (tidak melakukan
pendaftaran/pendaftaran ulang, dsb.) untuk satu semester.

C. Pemutusan Studi

Dengan dikeluarkannya Pemutusan Studi berarti mahasiswa dikeluarkan dari fakultas/
jurusan atau program studi karena prestasinya sangat rendah, kelalaian administratif,
dan/atau kelalaian mengikuti kegiatan belajar-mengajar.
1. Pemutusan Studi pada Program Diploma III

Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma III yang mengalami
salah satu kondisi di bawah ini:
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a) Pada akhir semester kedua memiliki: Indeks Prestasi Kumulatif  (IPK) di bawah
2,00, dan/atau; Tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf  mutu
D ke atas) tidak mencapai 24 SKS.

b) Pada akhir semester ketiga memiliki: Indeks Prestasi Kumulatif  (IPK) di bawah
2,00, dan/atau; Tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf  mutu
D ke atas) tidak mencapai 36 SKS.

c) Melebihi batas waktu studi kumulatif yang ditetapkan.
2. Pemutusan Studi Pada Program Sarjana

Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa yang mengalami salah satu kondisi di
bawah ini:
a) Pada akhir semester keempat memiliki: Indeks Prestasi Kumulatif  (IPK) di

bawah 2,00, dan/atau; Tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf
mutu D ke atas) tidak mencapai 48 SKS.

b) Pada akhir semester keenam memiliki: Indeks Prestasi Kumulatif  (IPK) di
bawah 2,00, dan/atau; Tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf
mutu D ke atas) tidak mencapai 72 SKS.

c) Melebihi batas waktu studi kumulatif yang ditetapkan.
3. Pemutusan Studi pada Program Pascasarjana

Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa yang mengalami kondisi di bawah ini:
a) Akhir semester I tidak mencapai Indeks Prestasi (IP) 2,75;
b) Akhir semester II tidak mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00;
c) Pada akhir semester I dan/atau semester II memperoleh huruf mutu dibawah C.

1. Program Magister
Pemutusan studi pada Program Magister dikenakan kepada:
a. Mahasiswa reguler yang pada akhir semester V belum melaksanakan

seminar usulan penelitian;
b. Mahasiswa reguler yang pada akhir semester V tidak lulus seminar

usulan penelitian.
c. Mahasiswa reguler yang pada akhir semester X belum menempuh

sidang ujian tesis.
2. Program Doktor

a. Mahasiswa reguler yang pada akhir semester V belum menempuh
ujian kualifikasi (preliminer komprehensif);

b. Kandidat Doktor yang pada akhir semester VII belum melaksanakan
seminar usulan penelitian;

c. Kandidat Doktor yang pada akhir semester X belum melaksanakan
ujian disertasi.

D. Pemutusan Studi Karena  Kelalaian Administratif

1. Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana dan
Program Pascasarjana yang menghentikan studi dua semester berturut-turut atau dalam
waktu berlainan tanpa izin Rektor.

2. Pemutusan Studi Karena  Kelalaian Mengikuti Kegiatan Belajar-Mengajar
3. Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana,

dan Program Pascasarjana  yang telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara
administratif, tetapi:
a) Tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada semester I dan/atau  semester II

tanpa alasan yang dapat dibenarkan, baik mengisi maupun tidak mengisi KRS;
b) Tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar) dua semester

berturut-turut atau secara terpisah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan; dan/atau;
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c) Mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu
perubahan KRS dua semester berturut-turut atau secara terpisah, tanpa alasan
yang dapat dibenarkan seperti tersebut.

E. Sanksi Akademik Lain

1. Sanksi lain dikenakan kepada mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran atau
pendaftaran kembali secara administratif, tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar-
mengajar pada semester bersangkutan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, baik yang
tidak mengisi KRS maupun yang mengisi KRS tetapi mengundurkan diri setelah lewat
batas waktu perubahan KRS.

2. Tidak Mengisi KRS dan Tidak Mengikuti Kegiatan Belajar-Mengajar pada Semester I
dan/atau Semester II
a) Mahasiwa yang telah mendaftarkan secara administratif pada semester I

dan/atau semester II, baik mengisi KRS tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar-
mengajar maupun sama sekali tidak mengisi KRS, tanpa alasan yang dapat
dibenarkan, dianggap mengundurkan diri dan dikenai sanksi pemutusan studi.

b) Tidak Mengisi KRS
c) Mahasiwa yang telah mendaftarkan atau mendaftarkan kembali secara

administratif, tetapi tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar-
mengajar) tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dikenakan sanksi berikut:
a. Diberi peringatan keras secara tertulis oleh Pembantu Dekan I agar tidak

mengulangi lagi;
b. Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal

penyelesaian studinya;
c. Apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada semester berikutnya

maupun pada semester lain, mahasiswa dikenai sanksi pemutusan studi.
3. Mengundurkan Diri Sesudah Masa Perubahan KRS

Mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat
batas waktu perubahan KRS tanpa alasan yang dapat dibenarkan (misalnya, sakit,
kecelakaan, atau musibah) dikenakan sanksi akademik berikut:
a) Mata kuliah  yang ditinggalkan dinyatakan tidak lulus (diberi huruf mutu E);
b) Huruf mutu E tersebut digunakan  dalam penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif

(IPK);
c) Diberi peringatam secara tertulis oleh Pembantu Dekan I agar tidak mengulangi

kembali;
d) Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal

penyelesaian studinya;
e) Apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada semester berikutnya maupun pada

semester lain, mahasiswa dikenai sanksi pemutusan studi

F. Sanksi Pelanggaran

Apabila mahasiswa melakukan pelanggaran, setelah dibicarakan dengan Senat Fakultas,
akan dikenai sanksi khusus, sedangkan penanganan masalah pidananya akan diserahkan
kepada yang berwajib. Jenis pelanggaran tersebut adalah seperti dibawah ini
1. Pelanggaran Hukum

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum, baik yang berupa tindak pidana
maupun penyalahgunaan obat, narkotika, dan sejenisnya, serta penggunaan minuman
keras dan sejenisnya, dan telah ditetapkan bersalah secara hukum oleh pengadilan,
akan dikenakan sanksi berupa skorsing sampai dengan pemutusan studi oleh Rektor
sesuai dengan putusan tersebut.



Pedoman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
Tahun Akademik 2013/2014 46

2. Pelanggaran Etika Moral dan Etika Profesi
Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika moral, profesi (memeriksa pasien/klien
tanpa supervisi, membuat resep, melakukan konsultasi tanpa supervisi, membocorkan
rahasia jabatan, dsb.), memalsukan tanda tangan dan sejenisnya, akan dikenakan sanksi
berupa skorsing oleh Dekan sampai dengan pemutusan studi oleh Rektor.
a) Pelanggaran Etika Akademik
b) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika akademik, seperti menyontek,

menjiplak (makalah, laporan, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dsb.)
membocorkan soal atau sejenisnya akan dikenai sanksi berupa skorsing sampai
dengan pemutusan studi.

c) Penetapan sanksi-sanksi di atas ditetapkan oleh masing-masing Pejabat yang
bersangkutan berdasarkan pertimbangan masing-masing Senat Akademik.

d) Pada hal-hal tertentu, Fakultas dapat mengeluarkan keputusan tersendiri asal
tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan di atasnya.

G. Sanksi Lain

1. Tindakan-tindakan yang dilakukan mahasiswa di lingkungan kampus yang termasuk
kejahatan atau pelanggaran dan diancam pidana.

2. Pada dasarnya setiap mahasiswa memiliki hak untuk melakukan berbagai  aktivitas
sebagai bagian dari civitas akademika, namun demikian sebagaimana dalam kehidupan
manusia pada umumnya harus dihindari melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat
dikategorikan sebagai kejahatan. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain:

a) Tawuran antar mahasiswa baik yang dilakukan di dalam maupun di luar
lingkungan kampus yang menimbulkan kerusakan barang milik orang lain dan
atau korban luka-luka. Pelaku perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau
korban luka-luka dapat dikenakan ketentuan Pasal 406 KUHP tentang perusakan
barang dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
Pasal 406 (1) KUHP:
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan,
membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya
atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara
paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
Pasal 351 KUHP:
Pasal 351 (l): "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua
tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah".
Pasal 351 (2): "Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah
dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun".
Pasal 351 (3): "Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama
tujuh tahun".

b) Ketentuan dalam Pasal 406 dan Pasal 351 KUHP juga dapat dikenakan terhadap
aktivitas demo yang tidak tertib dan menimbulkan kerusuhan sehingga
mengakibatkan terjadinya kerusakan barang milik orang lain dan atau korban
lukaluka.

c) Minum-minuman keras baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus yang
mengganggu keamanan umum. Ketentuan yang dapat dikenakan adalah Pasal
492 tentang pelanggaran keamanan umum.
Pasal 492 (1):
Barangsiapa dalam keadaan mabuk, di muka umum, merintangi lalu lintas atau
mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan
sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan
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penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan
orang lain, diancam dengan kurungan paling lama enam hari, atau denda paling
banyak dua puluh lima rupiah.

d) Menggunakan narkotika baik untuk diri sendiri maupun memberikan narkotika
kepada orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus. Ketentuan
yang dapat dikenakan adalah Pasal 84 dan Pasal 85 UU No. 22 Tahun 1997
tentang Narkotika: Pasal 84 UU Narkotika:
Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:

i. menggunakan narkotika terhadap terhadap orang lain atau memberikan
narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling
banyak Rp. 750.000.000,00.

ii. menggunakan narkotika terhadap terhadap orang lain atau memberikan
narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp. 500.000.000,00.

iii. menggunakan narkotika terhadap terhadap orang lain atau memberikan
narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.
250.000.000,00.

Pasal 85 UU Narkotika:
Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:

i. menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 tahun.

ii. menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 tahun.

iii. menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 tahun.

e) Menggunakan atau mengedarkan atau secara tanpa hak memiliki atau membawa
psikotropika atau tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan
psikotropika secara tidak sah. Ketentuan yang dapat dikenakan adalah Pasal 59
ayat (1), Pasal 62 dan Pasal 65 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika:
Pasal 59 ayat (1) a, c, dan e UU Psikotropika:
Barangsiapa menggunakan psikotropika Golongan I atau mengedarkan
psikotropika Golongan I atau secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau
membawa psikotropika Golongan I dipidana penjara paling singkat 4 tahun
paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00. dan
paling banyak Rp. 750.000.000,00.
Pasal 62 UU Psikotropika:
Barangsiapa tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling
banyak Rp. 100.000.000,00.
Pasal 65 UU Psikotropika:
Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan
psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp. 20.000.000,00.
Pasal 54 ayat (2) UU Psikotropika menyatakan: masyarakat wajib melaporkan
kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang
disalahgunakan dan/atau dimiliki secara tidak sah.
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M. KURIKULUM DAN ISI POKOK MATA KULIAH

I. SUSUNAN MATA KULIAH PROGRAM D III

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

SEMESTER GANJIL
1. PROGRAM STUDI ADMINISTRASI

NO Kode
Matakuliah Smt Nama Mata Kuliah Sks Prasyarat

1 2009G0A101 1 Pendidikan Agama 2(1-1)

2 2009G0A102 1 Pendidikan Kewarganegaraan 2(1-1)

3 2009G0A103 1 Bahasa Indonesia 2(1-1)

4 2009G0A104 1 Bahasa Inggris I 2(1-1)

5 2009G0R160 1 Komputer I 1(0-1)

6 2009G0U106 1 Dasar-dasar Ilmu Sosial 2(2-0)

7 2009G0Y101 1 Dasar-dasar Ilmu Hukum 2(2-0)

8 2009G0Y102 1
Dasar-dasar Ilmu Administrasi /
Pemerintahan 2(2-0)

9 2009G0Y103 1 Dasar-dasar Ilmu Politik 2(2-0)

10 2009G0Z103 1 Mengetik I 1(0-1)

11 2009G0S201 3 Manajemen Personalia 3(2-1)

12 2009G0S202 3 Manajemen Kearsipan 2(2-0)

13 2009G0S203 3 Praktika Kearsipan 1(0-1)

14 2009G0S204 3 Sistem Informasi Manajemen 2(1-1)

15 2009G0S205 3 Kepemimpinan 2(2-0)

16 2009G0S206 3 Praktika Kepemimpinan 3(0-3)

17 2009G0S207 3 Administrasi Perbankan 2(2-0)

18 2009G0S208 3 Praktika Perbankan 1(0-1)

19 2009G0S209 3 Bahasa Inggris III 1(0-1)

20 2009G0S210 3 Budaya Organisasi 2(1-1)

21 2009G0S211 3 Komputer III 1(0-1)

22 2009G0A308 5 Teknik Penulisan Ilmiah 3(1-2)

1a.  PEMINATAN : ADMINISTRASI PERTANAHAN

23 2009G0A201 3 Hukum Adat 2(1-1)

24 2009G0A301 5 Sistem Informasi Pertanahan 2(1-1)

25 2009G0A302 5 Membaca Peta 2(1-1)

26 2009G0A303 5
Pengaturan Penguasaan dan
Penatagunaan Tanah 3(1-2)

27 2009G0A304 5 Ke-PPAT-an 3(1-2)

28 2009G0A305 5 Peralihan dan Pembebanan Hak 3(1-2)

29 2009G0A306 5
Permasalahan dan Penyelesaian
Pertanahan 3(1-2)
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NO Kode
Matakuliah

Smt Nama Mata Kuliah Sks Prasyarat

30 2009G0A307 5
Praktika Administrasi Pertanahan
II 3(0-3)

1b.  PEMINATAN  : ADMINISTRASI LOGISTIK

31 2009G0B201 3 Administrasi Logistik 3(2-1)

32 2009G0B301 5 Penilaian dan Penyusutan Logistik 2(1-1)

33 2009G0B302 5 Penghapusan Logistik 2(1-1)

34 2009G0B303 5 Administrasi Pergudangan 2(1-1)

35 2009G0B304 5 Manajemen Transportasi Logistik 2(1-1)

36 2009G0B305 5 Kepabeanan 3(2-1)

37 2009G0B306 5 Asuransi Logistik 2(1-1)

38 2009G0B307 5 Supply Chain Management 3(2-1)

39 2009G0B308 5 Praktika Inventarisasi Barang 3(0-3)

1c.  PEMINATAN  : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

40 2009G0S211 3 Komputer III 1(0-1)

41 2009G0C201 3 Human Relations 2(1-1)

42 2009G0C301 5 Penilaian Kinerja 3(1-2)

43 2009G0C302 5 Pemeliharaan Pegawai 2(1-1)

44 2009G0C303 5 Sistem Informasi Kepegawaian 2(1-1)

45 2009G0C304 5
Praktika Sistem Informasi
Kepegawaian 3(0-3)

46 2009G0C305 5 Psikologi Kepegawaian 3(2-1)

47 2009G0C306 5
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(K3) 2(1-1)

48 2009G0C307 5 Pemberhentian Pegawai 2(1-1)

49 2009G0C308 5 Manajemen Kompensasi 2(1-1)

1d.  PEMINATAN  : ADMINISTRASI KEUANGAN
50 2009G0D201 3 Dasar-dasar Akuntansi Lanjutan 3(2-1)

51 2009G0D301 5 Penyelesaian Kerugian Negara 2(1-1)

52 2009G0D302 5 Pengurusan Ekspor Impor 2(1-1)

53 2009G0D303 5 Audit Keuangan 2(1-1)

54 2009G0D304 5 Akuntansi Pemerintah 2(1-1)

55 2009G0D305 5 Pembukuan Bendahara Keuangan 3(1-2)

56 2009G0D306 5 Pasar Modal 2(1-1)

57 2009G0D307 5
Lakip (Laporan Akuntabilitas dan
Kinerja Instansi Pemerintah)

3(1-2)

58 2009G0D308 5 Praktika Penyusunan Anggaran 3(0-3)

1e.  PEMINATAN  : KEARSIPAN

59 2009G0E201 3 Sejarah Kearsipan 2(2-0)

60 2009G0E301 5 Manajemen Arsip Statis 3(2-1)

61 2009G0E302 5
Manajemen Arsip Dinamis In-
Aktif 3(2-1)
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NO Kode
Matakuliah

Smt Nama Mata Kuliah Sks Prasyarat

62 2009G0E303 5 Pengelolaan Arsip Perusahaan 3(1-2)

63 2009G0E304 5 Manajemen Arsip Elektronik 3(2-1)

64 2009G0E305 5
Pemeliharaan dan Pengamanan
Arsip 3(1-2)

65 2009G0E306 5 Penyusutan Arsip 2(1-1)

66 2009G0E307 5 Seleksi dan Penilaian Arsip 2(1-1)

1f.  PEMINATAN  : ADMINISTRASI BISNIS

67 2009G0F201 3 Dasar-dasar Akuntansi Lanjutan 2(1-1)

68 2009G0F301 5 Etika Bisnis 2(1-1)

69 2009G0F302 5 Penganggaran 2(1-1)

70 2009G0F303 5 Praktika Penganggaran 1(0-1)

71 2009G0F304 5 Promosi 2(1-1)

72 2009G0F305 5 Praktika Promosi 1(0-1)

73 2009G0F306 5 Praktika Kewirausahaan 1(0-1)

74 2009G0F307 5 Akuntansi Biaya 2(1-1)

75 2009G0F308 5 Praktika Akuntansi Biaya 1(0-1)

76 2009G0F309 5 Manajemen Kualitas 2(1-1)

77 2009G0F310 5 Percakapan Bahasa Inggris 1(0-1)

78 2009G0F311 5 Administrasi Ekspor Impor 2(1-1)

79 2009G0F312 5 Praktika Ekspor Impor 1(0-1)

80 2009G0F313 5 Bahasa Mandarin II 1(0-1)

1g.  PEMINATAN  : ADMINISTRASI SEKRETARI

81 2009G0G201 3 Dasar-dasar Akuntansi Lanjutan 2(1-1)

82 2009G0G202 3 Bahasa Mandarin I 1(0-1)

83 2009G0G301 5 Kesekretarisan II 3(2-1)

84 2009G0G302 5 Praktika Kesekretarisan II 1(0-1)

85 2009G0G303 5
Praktika Korespondensi (B.
Indonesia dan B. Inggris) 1(0-1)

86 2009G0G304 5 Teknik Presentasi 2(1-1)

87 2009G0G305 5 Bahasa Mandarin III 1(0-1)

88 2009G0G306 5 Keprotokolan 2(1-1)

89 2009G0G307 5 Pengembangan Diri 2(1-1)

90 2009G0G308 5 Etika Sekretaris 2(1-1)

91 2009G0G309 5 Pengetahuan Ekspor Impor 2(1-1)

92 2009G0G310 5
Secretary English Communication
(Conversation) 1(0-1)

93 2009G0G311 5 Event Organizer 2(1-1)
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2.  PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

no KuriMk Smt Nama Mata Kuliah sks Prasyarat

1 2009G0A101 1 Pendidikan Agama 2(1-1)

2 2009G0A102 1 Pendidikan Kewarganegaraan 2(1-1)

3 2009G0A103 1 Bahasa Indonesia 2(1-1)

4 2009G0A104 1 Bahasa Inggris I 2(1-1)

5 2009G0R160 1 Komputer I 1(0-1)

6 2009G0U106 1 Dasar-dasar Ilmu Sosial 2(2-0)

7 2009G0Y101 1 Dasar-dasar Ilmu Hukum 2(2-0)

8 2009G0Y102 1
Dasar-dasar Ilmu Administrasi /
Pemerintahan 2(2-0)

9 2009G0Y103 1 Dasar-dasar Ilmu Politik 2(2-0)

10 2009G0Z103 1 Mengetik I 1(0-1)

11 2009G0T201 3
Kependudukan dan Lingkungan
Hidup 2(1-1)

12 2009G0T202 3 Hukum Tata Pemerintahan 2(1-1)

13 2009G0T203 3 Kebijakan Publik 2(1-1)

14 2009G0T204 3 Manajemen Pemerintahan Daerah 3(1-2)

15 2009G0T205 3
Standar Akuntansi Pemerintah
Daerah 2(1-1)

16 2009G0T206 3 Pemerintahan Daerah dan Desa 2(1-1)

17 2009G0T207 3 Etika Pemerintahan 2(1-1)

18 2009G0T208 3 Praktikum Electronic Government 2(0-2)

19 2009G0T209 3 Bahasa Inggris III 1(0-1)

20 2009G0T210 3 Komputer III 1(0-1)

21 2009G0H301 5 Pengadaan Barang dan Jasa 3(1-2)

22 2009G0H302 5
Pemeriksaan dan Pengawasan
Keuangan Daerah 3(1-2)

23 2009G0H304 5
Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
Daerah 3(0-3)

24 2009G0H307 5 Teknik Penulisan Ilmiah 3(0-3)

2a.  PEMINATAN  : TATA PEMERINTAHAN

25 2009G0H303 5
Pengukuran Kinerja Instansi
Pemerintah Daerah 3(0-3)

26 2009G0H305 5 Pengelolaan Aset Daerah 3(1-2)

27 2009G0H306 5
Praktek Penyusunan  Peraturan
Daerah 3(1-2)

28 2009G0H201 3
Protokoler  dan Kehumasan
Pemerintahan 3(1-2)

2b.  PEMINATAN  : PEMBANGUNAN DAERAH

29 2009G0I201 3 Pembangunan Masyarakat 3(1-2)

30 2009G0I304 5 Perencanaan Partisipatif 3(1-2)
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no KuriMk Smt Nama Mata Kuliah sks Prasyarat

31 2009G0I305 5 Pemberdayaan Masyarakat 3(1-2)

32 2009G0I306 5 Perencanaan Pembangunan Daerah 3(1-2)

2c.   PEMINATAN  : KELEGISLATIFAN

31 2009G0J201 3 Protokoler dan Kehumasan Dewan 3(1-2)

32 2009G0J304 5
Praktek Penyusunan Perundang-
undangan 3(1-2)

33 2009G0J305 5 Dokumentasi Perundang-undangan 3(1-2)

34 2009G0J306 5 Kesekretariatan Dewan 3(1-2)

SEMESTER GENAP
1.  PROGRAM STUDI ADMINISTRASI

NO KuriMk Smt Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat
1 2009G0S101 2 Komputer II 1(0-1)
2 2009G0S102 2 Bahasa Inggris II 1(0-1)
3 2009G0S103 2 Mengetik II 1(0-1)
4 2009G0S104 2 Organisasi dan Manajemen 2(1-1)
5 2009G0S105 2 Kewirausahaan 3(1-2)
6 2009G0S106 2 Statistika Deskriptif 2(1-1)
7 2009G0S107 2 Manajemen Perkantoran 2(2-0)
8 2009G0S108 2 Praktika Perkantoran 1(0-1)
9 2009G0S109 2 Administrasi Perpajakan 2(2-0)

10 2009G0S110 2 Praktika Perpajakan 1(0-1)
11 2009G0S111 2 Dasar-dasar Akuntansi 2(2-0)
12 2009G0S112 2 Praktika Akuntansi 1(0-1)
13 2009G0S211 4 Manajemen Pelayanan Prima 2(1-1)
14 2009G0A218 4 Komputer IV 1(0-1)
15 2009G0A219 4 Bahasa Inggris IV 1(0-1)
16 2009G0X311 6 Praktikum Bidang Peminatan 3(0-3)

17 2009G0X312 6
Praktek Kerja Lapangan dan
Ujian Sidang 4(0-4)

1a.  PEMINATAN : ADMINISTRASI PERTANAHAN

18 2009G0A212 4
Pengadaan dan Pembebasan
Tanah 3(2-1)

19 2009G0A213 4 Hukum Administrasi Negara 3(2-1)
20 2009G0A214 4 Hukum Agraria 3(2-1)
21 2009G0A215 4 Pendaftaran Tanah (Konversi) 3(1-2)
22 2009G0A216 4 Pengurusan Hak Atas Tanah 3(1-2)

23 2009G0A217 4
Pengukuran dan Pemetaan
Tanah 3(1-2)

1b.  PEMINATAN  : ADMINISTRASI LOGISTIK

24 2009G0B212 4
Sistem Informasi Manajemen
Logistik 3(2-1)

25 2009G0B213 4 Perencanaan dan Penganggaran 3(1-2)
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NO KuriMk Smt Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat
Logistik

26 2009G0B214 4
Administrasi Pengadaan
Logistik 2(2-0)

27 2009G0B215 4
Administrasi Pemanfaatan
Logistik 2(2-0)

28 2009G0B216 4
Administrasi Pengamanan dan
Pemeliharaan Logistik 2(1-1)

29 2009G0B217 4 Administrasi Material 2(1-1)

30 2009G0B218 4
Praktika Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah 3(1-2)

1c.  PEMINATAN  : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
31 2009G0C211 4 Analisis Jabatan 3(2-1)

32 2009G0C212 4
Perencanaan Dan Pengadaan
Pegawai 3(2-1)

33 2009G0C213 4 Hukum Kepegawaian 3(2-1)

34 2009G0C214 4
Pengembangan dan
Pendayagunaan Pegawai 2(1-1)

35 2009G0C215 4 Manajemen Konflik 2(1-1)
36 2009G0C216 4 Manajemen Diklat 2(1-1)
37 2009G0C217 4 Praktika Manajemen Diklat 3(0-3)

1d.  PEMINATAN  : ADMINISTRASI KEUANGAN
38 2009G0D211 4 Pengelolaan Keuangan Negara 2(1-1)

39 2009G0D212 4
Pelaksanaan Anggaran Negara
Dan Daerah 2(1-1)

40 2009G0D213 4 Asuransi 2(1-1)
41 2009G0D214 4 Pajak Daerah Dan Retribusi 3(2-1)
42 2009G0D215 4 Hukum Bisnis 2(1-1)
43 2009G0D216 4 Pengelolaan Kekayaan Negara 2(2-0)

44 2009G0D217 4
Praktika Pengelolaan
Kekayaan Negara 1(0-1)

45 2009G0D218 4

Praktika Administrasi
Keuangan I (Brevet
Perpajakan) 3(0-3)

1e.  PEMINATAN  : KEARSIPAN
46 2009G0E211 4 Hukum Kearsipan 2(1-1)
47 2009G0E212 4 Profesi Kearsipan 2(1-1)
48 2009G0E213 4 Manajemen Korespondensi 3(1-2)
49 2009G0E214 4 Klasifikasi Arsip 2(1-1)
50 2009G0E215 4 Program Arsip Vital 2(1-1)

51 2009G0E216 4
Manajemen Arsip Dinamis
Aktif 3(2-1)

52 2009G0E217 4 Dijitalisasi Arsip 2(1-1)
53 2009G0E218 4 Sistem Informasi Kearsipan 2(1-1)
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NO KuriMk Smt Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat
1f.  PEMINATAN  : ADMINISTRASI BISNIS
48 2009G0F211 4 Manajemen Operasi 2(1-1)
49 2009G0F212 4 Praktika Manajemen Operasi 1(0-1)
50 2009G0F213 4 Manajemen Keuangan Bisnis 2(1-1)

51 2009G0F214 4
Praktika Manajemen Keuangan
Bisnis 2(0-2)

52 2009G0F215 4 Manajemen Pemasaran 2(1-1)
53 2009G0F216 4 Praktika Pemasaran 2(0-2)
54 2009G0F217 4 Hukum Bisnis 3(2-1)
55 2009G0F218 4 Komunikasi Bisnis 2(1-1)

56 2009G0F219 4
Praktika Dasar-dasar
Akuntansi Lanjutan 1(0-1)

57 2009G0F220 4 Bahasa Mandarin I 1(0-1)

1g.  PEMINATAN  : ADMINISTRASI SEKRETARI
5

8 2009G0G211 4 Public Relations 2(1-1)
59 2009G0G212 4 Manajemen Pemasaran 2(1-1)

60 2009G0G213 4
Manajemen Keuangan
Perusahaan 2(1-1)

61 2009G0G214 4 Bahasa Mandarin II 1(0-1)

62 2009G0G215 4
Manajemen Operasi
Perusahaan 2(1-1)

63 2009G0G216 4 Pengetahuan  Kepariwisataan 2(1-1)

64 2009G0G217 4
Praktika Dasar-dasar
Akuntansi Lanjutan 1(0-1)

65 2009G0G218 4 Psikologi Kepribadian 2(1-1)
66 2009G0G219 4 Kesekretarisan I 3(2-1)
67 2009G0G220 4 Praktika Kesekretarisan I 1(0-1)

2.  PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

no KuriMk Smt Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat
1 2009G0S101 2 Komputer II 1(0-1)
2 2009G0S102 2 Bahasa Inggris II 1(0-1)
3 2009G0S103 2 Mengetik II 1(0-1)
4 2009G0S104 2 Organisasi dan Manajemen 2(1-1)
5 2009G0S105 2 Kewirausahaan 3(1-2)
6 2009G0S106 2 Statistika Deskriptif 2(1-1)
7 2009G0S107 2 Manajemen Perkantoran 2(2-0)
8 2009G0S108 2 Praktika Perkantoran 1(0-1)
9 2009G0S109 2 Administrasi Perpajakan 2(2-0)

10 2009G0S110 2 Praktika Perpajakan 1(0-1)
11 2009G0S111 2 Dasar-dasar Akuntansi 2(2-0)
12 2009G0S112 2 Praktika Akuntansi 1(0-1)
13 2009G0T211 4 Pelayanan Publik 2(1-1)
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no KuriMk Smt Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat

14 2009G0T212 4
Teknik Pengambilan
Keputusan 2(1-1)

15 2009G0T213 4 Teknik Penyusunan APBD 3(1-2)

16 2009G0T214 4
Kinerja Instansi Pemerintah
Daerah 3(1-2)

17 2009G51011 4 Bahasa Inggris IV 1(0-1)
18 2009G51020 4 Komputer IV 1(0-1)

19 2009G0X311 6
Praktikum Bidang
Peminatan 3(0-3)

20 2009G0X312 6
Praktek Kerja Lapangan dan
Ujian Sidang 4(0-4)

2a. PEMINATAN  : TATA PEMERINTAHAN
21 2009G0H211 4 Kepegawaian Daerah 3(1-2)
22 2009G0H212 4 Penerimaan  Daerah 3(1-2)

23 2009G0H213 4
Perbendaharaan
Pemerintahan Daerah 3(1-2)

24 2009G0HJ211 4 Tata Naskah Dinas 2(1-1)

2b.  PEMINATAN  : PEMBANGUNAN DAERAH
25 2009G0I211 4 Teknik Penyuluhan 3(1-2)
26 2009G0I212 4 Pemetaan Masyarakat 3(1-2)

27 2009G0I213 4
Teknik Identifikasi Data
Pembangunan Daerah 3(1-2)

28 2009G0I214 4
Teknik Identifikasi
Kebutuhan Masyarakat 2(1-1)

2c.  PEMINATAN  : KELEGISLATIFAN
29 2009G0HJ211 4 Tata Naskah Dinas 2(1-1)
30 2009G0J201 4 Tata Cara Persidangan 3(1-2)

31 2009G0J202 4
Proses Legislatif di
Indonesia 3(1-2)

32 2009G0J203 4 Organisasi Kelegislatifan 3(1-2)

ISI POKOK MATA KULIAH

1. ISI  POKOK  MATA KULIAH
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI

2009G0A101 Pendidikan Agama (MPK) 2(1-1)
Mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan kepribadian keagamaan yang
beriman dan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta menjadikan ajaran agama sebagai
landasan berfikir dan berperilaku dalam pengembangan profesi.

2009G0A102 Pendidikan Kewarganegaraan (MPK) 2(1-1)
Mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya selaku warga negara yang
berperan aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani dan membantu mahasiswa
selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia
serta kesadaran berbangsa, bernegara dalam  menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab
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terhadap kemanusiaan dengan kompetensi menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional,
dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual yang memiliki; Wawasan kesadaran
bernegara, untuk bela negara dengan perilaku cinta tanah air; Wawasan kebangsaan,
kesadaran berbangsa demi ketahanan nasional; Pola pikir, sikap, yang komperhensif integral
pada seluruh aspek kehidupan nasional.

2009G0A103 Bahasa Indonesi (MKK) 2 (1-1)
Pengajaran Bahasa Indonesia bagi para mahasiswa lebih diarahkan pada pemahaman dan
penguasaan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga mahasiswa dapat
memanfaatkannya dalam penulisan karya ilmiah. Selain itu agar mahasiswa memahami
kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional dan bahasa Negara sehingga
dapat menggunakannya dengan baik dan benar khususnya dalam situasi formal.

2009G0A104 Bahasa Inggris I (MKK) 2 (1-1)
Mengantarkan mahasiswa agar dapat memahami pengetahuan Grammar atau Structure dan
dapat menerapkannya dalam kalimat-kalimat berbahasa Inggris yang dilatihkan melalui
kemahiran bahasa - Reading Comprehension dan Writing guna memahami berbagai referensi
yang berbahasa Inggris dan menunjang pemerolehan  serta penerapan ilmu yang dipelajari
pada program studi.

2009G0R160 Komputer 1 (MKB) 1 (0-1)
Mempelajari dan mengoperasikan Windows NT, Microsoft Word dan Excel. Praktikum
diselenggarakan oleh Laboratorium Komputer.

2009G0U106Dasar-dasar Ilmu Sosial (MKK) 2 (2-0)
Mendeskripsikan secara umum berbagai pandangan tentang ilmu sosial, obyek studi ilmu
sosial ruang lingkup ilmu sosial, tujuan dan fungsi masyarakat juga bagaimana mahasiswa
bisa hidup dalam lingkungan sosial yang baik.

2009G0Y101 Dasar-dasar Ilmu Hukum (MKK) 2 (2-0)
Membahas secara umum pengertian ruang lingkup dan fungsi hukum, kaidah-kaidah hukum
dan kaidah-kaidah sosial lainnya, sumber hukum positif, hukum obyektif,  hukum yang
berlaku dalam masyarakat Indonesia, sumber-sumber Tata Hukum Indonesia, pembagian
hukum di Indonesia dan Hukum Tata Negara.

2009G0Y102 Dasar-dasar Ilmu Administrasi (MKK) 2 (2-0)
Mendeskripsikan tentang definisi yang tepat mengenai administrasi yaitu sebagai proses
kerjasama (dalam konteks yang luas) dan menegaskan mengenai pemahaman yang keliru
diantaranya mengartikan administrasi sebagai tata usaha, juga mendeskripsikan tentang ruang
lingkup dan perkembangan administrasi sebagai ilmu, prinsip-prinsip administrasi dan
manajemen, teori organisasi, kepemimpinan dan human relations , pengambilan keputusan,
fungsi-fungsi, administrasi dan manajemen.

2009G0Y103 Dasar-dasar Ilmu Politik (MKK) 2 (2-0)
Membahas secara umum berbagai pandangan tentang ilmu politik, obyek studi ilmu politik
ruang lingkup ilmu politik, tujuan dan fungsi negara, kedaulatan negara dan
masyarakat/individu, praktek-praktek politik dalam administrasi negara.

2009G0Z103 Mengetik I (MKB) 1 (0-1)
Menguraikan bentuk-bentuk surat : semi formal, formal, very formal, bentuk indented, biasa,
ungkapan-ungkapan tertentu untuk surat dagang dan dinas (business and commercial),
membuat bentuk telegram, membalas surat dinas dan dagang, membuat surat pesanan
(booking hotel, pesanan barang, dsb), administrasi perkantoran dan kearsipan, korespondensi
dan mengetik (tata personil, tata organisasi, tata ruangan dan tata hubungan serta praktikum
administrasi  perkantoran : penggunaan alat dan sarana perkantoran serta  steno, surat
menyurat (berupa house training) dan keterampilan mengetik. Praktikum diselenggarakan
oleh Laboratorium Perkantoran.

2009G0S101Komputer II (MKB) 1 (0-1)
Mempelajari  dasar-dasar database dan penguasaan program software komputer yang berbasis
Windows NT, seperti misalnya Microsoft Access dan Visual Basic.
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Praktikum diselenggarakan oleh Laboratorium Komputer.
2009G0S102 Bahasa Inggris II (MKB) 1 (0-1)

Mengantarkan mahasiswa agar dapat memahami pengetahuan Grammar atau Structure dan
dapat menerapkannya dalam kalimat-kalimat berbahasa Inggris yang dilatihkan melalui
kemahiran bahasa - Reading Comprehension dan Writing guna memahami berbagai referensi
yang berbahasa Inggris dan menunjang penerapan ilmu yang dipelajari pada program studi.

2009G0S103 Mengetik II (MKB) 1 (0-1)
Menguraikan bentuk-bentuk surat: semi formal, formal, very formal, bentuk indented, biasa,
ungkapan-ungkapan tertentu untuk surat dagang dan dinas (business and commercial),
membuat bentuk telegram, membalas surat dinas dan dagang, membuat surat pesanan
(booking hotel, pesanan barang, dsb), administrasi perkantoran dan kearsipan, korespondensi
dan mengetik (tata personil, tata organisasi, tata ruangan dan tata hubungan serta praktikum
administrasi  perkantoran: penggunaan alat dan sarana perkantoran serta  steno, surat
menyurat (berupa house training) dan keterampilan mengetik. Praktikum ini diselenggarakan
oleh Laboratorium Perkantoran.

2009G0S104 Organisasi dan Manajemen (MKK) 2 (2-0)
Mendeskripsikan pengertian mendasar tentang organisasi dan manajemen, perilaku
keorganisasian, struktur organisasi, proses organisasi, mengembangkan efektifitas
keorganisasian dan manajemen baik pada administrasi publik maupun administrasi bisnis.

2009G0S105 Kewirausahaan (MPB) 3 (1-2)
Mendeskripsikan tentang apa dan bagaimana kewirausahaan, bagaimana menumbuhkan
motivasi berwirausaha dalam diri mahasiswa, arti penting kewirausahaan, berbagai best
practice tentang kewirausahaan serta faktor-faktor apa saja yang sangat diperlukan bagi
tumbuhnya semangat dan keterampilan berwirausaha dalam diri mahasiswa.

2009G0S106 Statistika Deskriptif (MKB) 2 (1-1)
Menjelaskan serta mempraktekkan secara langsung tentang statistik distribusif, data statistik,
penyajian data, distribusi frekuensi dan penyajiannya dalam gambar/grafik, berbagai macam
ukuran dan makna deret waktu.

2009G0S107 Manajemen Perkantoran (MKK) 2 (2-0)
Menguraikan tentang pengertian office management, officework, office lay-out, kearsipan,
penyederhanaan kerja dan penulisan laporan administratif.

2009G0S108 Praktika Perkantoran (MKB) 1 (0-1)
Mempraktekkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan office management, officework,
office lay-out, kearsipan, penyederhanaan kerja dan penulisan laporan administratif.

2009G0S109 Administrasi Perpajakan (MKK) 2 (2-0)
Mempelajari pengetahuan dasar tentang perpajakan baik dari aspek pengertian, definisi, ruang
lingkup, perkembangan perpajakan termasuk dasar-dasar mengenai hukum perpajakan yang
disajikan sebagai sebuah pengantar; Mempelajari administrasi perpajakan yang meliputi tarif,
penetapan dan penerapan, juga mempelajari tata cara penagihan pajak dengan surat paksa;
Mempelajari pengetahuan dasar tentang Badan Penyelesaian Sengketa Perpajakan, PPh
Umum, PBB dan BPHTB serta Bea Materai.

2009G0S110 Praktika Perpajakan (MKB) 1 (0-1)
Mempraktekkan administrasi perpajakan yang meliputi tarif, penetapan dan penerapan, juga
tata cara penagihan pajak dengan surat paksa; Mempraktekkan penyelesaian permasalahan
yang akan timbul dan berkaitan tentang Badan Penyelesaian Sengketa Perpajakan, PPh
Umum, PBB dan BPHTB serta Bea Materai.

2009G0S111 Dasar-dasar Akuntansi (MKK) 2 (2-0)
Mempelajari dan menjelaskan arti dan peranan akuntansi, bentuk dan isi laporan keuangan,
siklus akuntansi, akuntansi untuk kas/perbankan, piutang, persediaan aktiva tetap, persekutuan
(partnership), perseroan terbatas dan biaya.
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2009G0S112 Praktika Akuntansi (MKB) 1 (0-1)
Mempraktekkan kegiatan akuntansi, membuat bentuk dan isi laporan keuangan, siklus
akuntansi, akuntansi untuk kas/perbankan, piutang, persediaan aktiva tetap, persekutuan
(partnership), perseroan terbatas dan biaya.

2009G0S201 Manajemen Personalia (MKK) 3 (2-1)
Mempelajari tentang hakekat dan siklus manajemen personalia, tantangan dan masa depan
manajemen personalia, kedudukan bagian personalia dalam organisasi, manajemen lembaga
pasar kerja, kebijaksanaan ketenagakerjaan, serta prospek hubungan ketenagakerjaan pada
abad 21.

2009G0S202 Manajemen Kearsipan (MKK) 2 (2-0)
Mempelajari manajemen kearsipan, fungsi dan peranan arsip sebagai alat dasar manajemen
dan kepentingannya baik bagi pemerintah maupun swasta, sumber penelitian dan sejarah, daur
hidup arsip serta mengkaji organisasi kearsipan.

2009G0S203 Praktika Kearsipan (MKB) 1 (0-1)
Mempraktekkan manajemen kearsipan sebagai alat dasar dalam suatu organisasi dan
kepentingannya baik bagi pemerintah maupun swasta.

2009G0S204 Sistem Informasi Manajemen (MKK) 2 (1-1)
Menguraikan arti dan peranan sistem informasi manajemen dalam organisasi, hubungannya
dengan pengambilan keputusan, perencanaan, desain, serta implementasinya.

2009G0S205 Kepemimpinan (MPB) 2 (2-0)
Mempelajari tentang pengertian kepemimpinan, prinsip kepemimpinan, ciri-ciri pemimpin
yang baik, pengetahuan tentang Kepemimpinan Pancasila.

2009G0S206 Praktika Kepemimpinan (MKB) 3 (0-3)
Mempraktekkan dan mengasah kemampuan mahasiswa tentang kepemimpinan, prinsip dasar
kepemimpinan, mengimplementasikan kepemimpinan ideal.

2009G0S207 Administrasi Perbankan (MPB) 2 (2-0)
Mempelajari tentang struktur perbankan di Indonesia, kedudukan dan peranannya,
pengetahuan tentang Undang-undang Perbankan, serta Marketing Bank. Mekanisme
pengawasan dan pemeriksaan bank, kliring, inkaso, deposito dan produk-produk perbankan.

2009G0S208  Praktika Perbankan (MKB) 1 (0-1)
Mempraktekkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perbankan. Pelaksanaan Marketing
Bank, melakukan pengawasan dan pemeriksaan Bank, kliring, inkaso, deposito dan produk-
produk perbankan lainnya.

2009G0S209 Bahasa Inggris III (MPB) 1 (0-1)
Mengantarkan mahasiswa agar dapat memahami  pengetahuan Grammar atau Structure dan
dapat menerapkannya dalam kalimat-kalimat berbahasa Inggris yang dilatihkan melalui
kemahiran bahasa – Reading Comprehension dan Writing guna memahami berbagai referensi
yang berbahasa Inggris dan menunjang penerapan ilmu yang dipelajari pada program studi.

2009G0S210 Budaya Organisasi (MKB) 2 (1-1)
Membahas pengaruh dan tantangan budaya nasional dalam kehidupan organisasi, budaya
perusahaan dalam mengantisipasi perubahan, proses Mental Programming.

2009G0S211 Komputer III (MKB) 1 (0-1)
Mempelajari penggunaan program aplikasi komputer yang sering dipergunakan dalam
kegiatan peminatannya, khususnya aplikasi sistem pengelolaan database (database
management system). Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dihadapkan pada
beberapa kasus yang melibatkan penggunaan aplikasi tersebut, baik secara tunggal (single
tasking) maupun bersama-sama (multi tasking).

2009G0S211 Manajemen Pelayanan Prima (MPB) 2 (1-1)
Mempelajari tentang sistem manajemen pelayanan prima untuk kepuasan pelanggan,
memberikan pengetahuan tentang kualitas kompetensi profesionalisme sebagai aspek penting
dalam bertransaksi.
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2009G51020 Komputer IV (MKB) 1 (0-1)
Mempelajari bagaimana menggunakan jaringan internet dan memahami proses bisnis melalui
e-business maupun e-commerce yang langsung dipraktekkan di laboratorium komputer.

2009G51011 Bahasa Inggris IV (MKB) 1 (0-1)
Mempelajari pengetahuan Grammar atau Structure dan dapat menerapkannya dalam kalimat-
kalimat berbahasa Inggris yang dilatihkan melalui kemahiran bahasa - Reading
Comprehension dan Writing guna memahami berbagai referensi yang berbahasa Inggris dan
menunjang penerapan ilmu yang dipelajari pada program studi.

2009G0X311 Praktikum Bidang Peminatan (MBB) 3 (0-3)
Merupakan praktikum mata kuliah atau juga berasal dari mata kuliah praktikum. Praktikum
mata kuliah bisa berasal dari salah satu atau lebih mata kuliah pada semester sebelumnya.

2009G0X312 Praktek Kerja Lapangan dan Ujian Sidang (MBB) 3 (0-4)
Merupakan kegiatan praktika ke berbagai instansi/lembaga pemerintah baik pusat maupun
daerah juga ke berbagai perusahaan swasta dalam rangka observasi tentang bagaimana proses
administrasi terselenggara. Hasil praktika ini disusun dalam suatu laporan tugas akhir sebagai
wujud karya ilmiah mahasiswa. Laporan Tugas Akhir ini akan dipertanggungjawabkan oleh
mahasiswa secara akademik dalam suatu proses ujian sidang.

2009G0A308 Teknik Penulisan Ilmiah (MPB) 3 (1-2)
Mempelajari dan menjelaskan tentang dasar-dasar metode penelitian sosial, diawali dari
mengapa perlu penelitian, penelitian itu dengan cara apa, sehingga mahasiswa mampu
menjelaskan informasi dengan cara mengajukan outline untuk penulisan Laporan Praktek
Kerja  yang mengacu pada SK Rektor Unpad Nomor 114/PT06.H/Kep/I/1993, tertanggal 30
April 1993.

1a.  PEMINATAN : ADMINISTRASI PERTANAHAN

2009G0A201 Hukum Adat (MKB) 2 (1-1)
Membahas pengertian dan ruang lingkup hukum adat, sifat hukum adat, pembentukan hukum
adat dan hukum kebiasaan, perbedaan antara hukum adat dan hukum kebiasaan, dualisme
hukum di Indonesia, perspektif hukum adat dalam UUPA, kedudukan dan substansi hukum
adat, dasar hukum pelaksanaan hukum adat, sistem hukum adat, peradilan hukum adat dan
hukum adat waris.

2009G0A212 Pengadaan dan Pembebasan Tanah (MPB) 3 (2-1)
Mendeskripsikan tentang pengertian pengadaan dan pembebasan tanah, dasar hukum dan
peraturan pelaksanaan pengadaan dan pembebasan tanah, arti dan tujuan pengadaan dan
pembebasan tanah, pokok-pokok dan objek pengadaan dan pembebasan tanah, proses
pengadaan dan pembebasan tanah, terjadinya hak atas tanah dan pembuktiannya, pendaftaran
tanah fiskal, konversi, pengakuan dan proses pengadaan dan pembebasan tanah.

2009G0A213 Hukum Administrasi Negara (MKB) 3 (2-1)
Menguraikan tentang pengertian Hukum Administrasi Negara, bentuk-bentuk hukum dari
tindakan pemerintah, hukum kepegawaian, milik publik dan Peradilan Tata Usaha Negara.

2009G0A214 Hukum Agraria (MPB) 3 (2-1)
Membahas pengertian dan ruang lingkup Hukum Agraria, pembaharuan hukum tanah, sejarah
penyusunan UUPA, gambaran hukum tanah nasional, hukum adat dalam hukum tanah
nasional, pokok-pokok dasar hukum tanah nasional, ketentuan-ketentuan pokok hak-hak
penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional.

2009G0A215 Pendaftaran Tanah (Konversi) (MKB) 3 (1-2)
Membahas pengertian administrasi pendaftaran tanah, dasar hukum dan peraturan
pelaksanaan pendaftaran tanah, arti dan tujuan pendaftaran tanah, pokok-pokok dan objek
pendaftaran tanah, proses penguasaan tanah, terjadinya hak atas tanah dan pembuktiannya,
pendaftaran tanah fiskal, konversi, pengakuan dan proses pendaftaran tanah.
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2009G0A216 Pengurusan Hak Atas Tanah (MKB) 3 (1-2)
Membahas status hak atas tanah dan aspek hukumnya, pemberian hak atas tanah bagi pegawai
negeri, transmigran, petani penggarap, pemberian hak atas usaha patungan,  pemberian hak
baru atas tanah (konversi), tanah yang haknya dimohon, tata cara pengurusan dan pemberian
hak atas tanah, tata cara pengurusan hak atas tanah untuk perusahaan, bagian tanah hak
pengelolaan, bekas hak barat, dan berakhirnya hak-hak atas tanah.

2009G0A217 Pengukuran dan Pemetaan Tanah (MKB) 3 (1-2)
Membahas ilmu ukur tanah, teknik dan metoda mengukur dan memetakan tanah dan berbagai
alat ukur pertanahan dan pemetaan tanah. Praktikum dilaksanakan di lapangan berupa

2009G0A301 Sistem Informasi Pertanahan (MPB) 2 (1-1)
Menguraikan pengertian tentang sistem informasi yang digunakan untuk bidang pertanahan,
termasuk juga fungsinya, strategi dan teknisnya, serta mekanisme yang akan digunakan.

2009G0A302 Membaca Peta (MKB) 2 (1-1)
Mempelajari pengertian tentang peta, cara membaca peta dengan baik dan benar, mengetahui
berbagai jenis dan macam peta dalam bidang pertanahan, juga mengetahui fungsi dan manfaat
untuk setiap jenis peta pertanahan.

2009G0A303 Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah (MPB) 3 (1-2)
Mendeskripsikan tentang pengertian, maksud dan dasar hukum penguasaan dan penatagunaan
tanah, tata cara, status hak atas tanah dan aspek hukumnya  untuk kepentingan umum,
eminent domain,  police power, ganti rugi masalah-masalah dan kasus penguasaan dan
penatagunaan tanah beserta penyelesaiannya.

2009G0A304 Ke-PPAT-an (MPB) 3 (1-2)
Mendeskripsikan tentang pengertian, kedudukan, tugas, fungsi, dan kewajiban PPAT,
pengangkatan dan penyumpahan pejabat PPAT, wilayah kerja PPAT, persyaratan kualifikasi
PPAT,  dasar hukum kegiatan PPAT, ketentuan yang harus diperhatikan dalam membuat
akta, fungsi akta, personil akta, prosedur terjadinya akta.

2009G0A305 Peralihan dan Pembebanan Hak (MPB) 3 (1-2)
Mendeskripsikan tentang definisi dan ruang lingkup peralihan dan pembebanan hak, dasar
hukum dan peraturan pelaksanaan peralihan dan pembebanan hak, arti dan tujuan peralihan
dan pembebanan hak, pokok-pokok dan objek peralihan dan pembebanan hak, proses
peralihan dan pembebanan hak.

2009G0A306 Permasalahan dan Penyelesaian Pertanahan (MPB) 3 (1-2)
Mendeskripsikan tentang sejumlah permasalahan pertanahan dan membahas penyelesaian di
bidang pertanahan pada level nasional maupun daerah dengan terlebih dahulu menjelaskan
tentang definisi masalah, masalah pertanahan, ruang lingkup permasalahan pertanahan,
kebijakan publik tentang penyelesaian permasalahan pertanahan misalnya UU No. 5 Th 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa yang
timbul antara pemerintah dengan warga negaranya, sebagai akibat adanya tindakan
pemerintah melanggar hak-hak warga negara.

2009G0A307 Praktika Administrasi Pertanahan (MBB) 3 (0-3)
Merupakan kegiatan praktikum mata kuliah atau juga mata kuliah praktikum yang terdapat
pada semester V. Praktikum mata kuliah merupakan praktikum yang diselenggarakan dari
satu atau lebih mata kuliah yang mengandung SKS praktikum pada semester V. Praktikum
administrasi ini bertujuan menumbuhkan softskill administrative dalam diri mahasiswa
sebagai bekal tumbuhnya keterampilan administratif mahasiswa sebagai salah satu
keunggulan hidup bermasyarakat dan dunia kerja.

1b. PEMINATAN  : ADMINISTRASI LOGISTIK

2009G0B201 Administrasi Logistik (MKB) 1 (0-1)
Memberikan penjelasan mengenai ilmu dan seni logistik, serta mempraktekkannya di kelas,
yang terkait dengan siklus logistik dimulai dari perencanaan dan penentuan kebutuhan
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pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan serta penghapusan materiil atau alat-
alat, dan pengendalian.

2009G0B212 Sistem Informasi Manajemen Logistik (MKK) 3 (2-1)
Mendeskripsikan mengenai pengenalan pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Logistik
untuk mempermudah kegiatan logistik, dan juga Aplikasi Sistem Informasi Logistik
terintegrasi yang dibangun oleh departemen terkait.

2009G0B213 Perencanaan dan Penganggaran Logistik (MKB) 3 (1-2)
Mendeskripsikan mengenai fungsi penentuan kebutuhan logistik, terutama pada organisasi
publik. Perencanaan tersebut disusun dalam rencana kerja dan anggaran pemerintah, dan juga
berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.
Mendeskripsikan juga mengenai konsep-konsep dalam penyusunan anggaran logistik, dan
berbagai macam anggaran.

2009G0B214 Administrasi Pengadaan Logistik (MPB) 2 (2-0)
Mendeskripsikan tentang prosedur atau mekanisme pengadaan barang atau jasa pada
organisasi publik maupun pada organisasi privat.

2009G0B215 Administrasi Pemanfaatan Logistik (MPB) 2 (2-0)
Mendeskripsikan mengenai bentuk pemanfaatan terhadap barang yang tidak digunakan untuk
tugas pokok. Bentuk pemanfaatan tersebut yaitu sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan,
bangun guna serah dan bangun serah guna. Dalam mata kuliah ini dipelajari mengenai
berbagai dokumen yang terkait dalam pemanfaatan barang tersebut, diantaranya yaitu
dokumen perjanjian sewa, tata cara sewa, prosedur dalam pemanfaatan barang, dan
pemeliharaan barang pihak ketiga.

2009G0B216 Administrasi Pengamanan dan Pemeliharaan Logistik (MPB) 2 (1-1)
Mendeskripsikan tentang pengamanan logistik dari segi pengamanan administrasi,
pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
Mendeskripsikan juga tentang mekanisme pemeliharaan dan perawatan barang agar kondisi
barang tersebut dapat dipertahankan.

2009G0B217 Administrasi Material (MPB) 2 (1-1)
Mendeskripsikan mengenai pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik
negara/daerah. Hasil penatausahaan ini digunakan dalam rangka penyusunan neraca
pemerintah, perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang, dan pengamanan
administratif terhadap barang.

2009G0B218 Praktikum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (MKB) 3 (1-2)
Praktikum ini mengenalkan pada mahasiswa mengenai tata cara untuk mengadakan barang
dan jasa pada instansi pemerintah. Mahasiswa juga diberikan keterampilan teknis dalam
menyusun berbagai dokumen dalam pengadaan barang dan jasa.

2009G0B301 Penilaian dan Penyusutan Logistik (MKB) 2 (1-1)
Mempelajari tentang cara menilai/menaksir barang, menghitung penyusutan barang dengan
menggunakan berbagai metode. Penilaian diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian dan penyusutan ini dilakukan dalam rangka
mendukung kegiatan logistik lainnya, yaitu dalam menyusun neraca barang, pemanfaatan, dan
pemindahantangan barang.

2009G0B302 Penghapusan logistik (MKB) 2 (1-1)
Mendeskripsikan mengenai tata cara penghapusan barang, beserta tindak lanjut dari
penghapusan tersebut, yaitu pemindahtanganan. Bentuk-bentuk pemindahtanganan meliputi
penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah. Dalam
pemindahtanganan ini dipelajari juga mengenai lelang.

2009G0B303 Administrasi Pergudangan (MPB) 2 (1-1)
Mendeskripsikan tentang pergudangan meliputi bentuk-bentuk atau jenis-jenis gudang yang
disesuaikan dengan kondisi geografis, klimatologis, toxiologis, keamanan dan lain-lain.
Demikian pula disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.
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2009G0B304 Manajemen Transportasi Logistik (MPB) 2 (1-1)
Mempelajari dan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup manajemen transportasi yang
efektif dan efisien dengan mengacu pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta
pengangkutan barang agar sampai di tujuan dengan jaminan kuantitas dan kualitas yang utuh.
Di samping itu sebagai pelengkap, dikemukakan juga seluk beluk perencanaan dan
pengawasan dalam kegiatan transportasi.

2009G0B305 Kepabeanan (MPB) 3 (2-1)
Mempelajari dan menjelaskan tentang tata cara suatu barang bila akan di ekspor atau di impor.
Dalam hal ini dititikberatkan pada perencanaan, penyimpanan dan penyaluran, serta
pengawasan barang.

2009G0B306 Asuransi Logistik (MPB) 2 (1-1)
Mempelajari dan menjelaskan tentang tata cara suatu barang bila akan diasuransikan, meliputi
keuntungan yang diperoleh dalam asuransi logistik, tentang tata cara pengurusan
pengasuransian, serta pengawasannya.

2009G0B307 Supply Chain Management (MPB) 3 (2-1)
Mempelajari dan menjelaskan tentang pergerakan dan penyimpanan logistik, proses
penyimpanannya, dan penyelesaian logistik daru awal pembuatannya sampai dengan siap
pakai. Mempelajari juga berbagai permasalahan yang ada, mengemukakan strategi, teknis,
operasionalnya, serta perkembangan SCM saat ini.

2009G0B308 Praktika Inventarisasi Barang (MKB) 3 (0-3)
Praktikum ini memperkenalkan pada mahasiswa mengenai teknis dalam menginventarisasi
barang, yang terkait dengan berbagai dokumennya yaitu pembuatan Buku Inventaris, Buku
Induk Inventaris, Kartu Inventaris Ruangan dan Kartu Inventaris Barang. Tujuan dari
inventarisasi ini yaitu untuk mengecek kebenaran barang yang ada, mengetahui kondisi
barang, dan juga penertiban administrasi.

1c.  PEMINATAN  : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

2009G0C201 Human Relations (MKB) 2 (1-1)
Membahas tentang hubungan kemanusiaan, faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan
antarmanusia, komunikasi interpersonal, komunikasi manajemen, penyelesaian masalah
dalam hubungan antar pegawai.

2009G0C211 Analisis Jabatan (MKB) 3 (2-1)
Membahas proses mengenai jabatan, konsep metode dan teknik pengumpulan informasi
jabatan, analisa jabatan.

2009G0C212 Perencanaan dan Pengadaan Pegawai (MKB) 3 (2-1)
Membahas proses mengenai perencanaan, pelamaran, penyaringan, pengangkatan pegawai
dalam jabatannya, serta penempatan pegawai dalam suatu instansi.

2009G0C213 Hukum Kepegawaian (MPK) 3 (2-1)
Membahas tentang pengertian pegawai tetap dan pegawai honorer/kontrak, sistem hukum
yang berlaku sesuai dengan UU, syarat-syarat pegawai negeri, sistem penggajian sesuai UMR
setempat.

2009G0C214 Pengembangan dan Pendayagunaan Pegawai (MKK) 2 (1-1)
Membahas tentang pengertian pengembangan dan pendayagunaan pegawai, mengemukakan
metode untuk mengevaluasi pengembangan pegawai, pendayagunaan kompetensi pegawai,
penyaringan pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan.

2009G0C215 Manajemen Konflik (MKK) 2 (1-1)
Memperkenalkan kepada peserta agar dapat memahami pengertian tentang manajemen
konflik dan pentingnya mengetahui faktor penyebab konflik serta cara mencari solusi terbaik
untuk pemecahannya.
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2009G0C216 Manajemen Diklat (MKK) 2 (1-1)
Mempelajari strategi dan tata cara dalam mempersiapkan diklat, mulai dari pengumpulan data
awal, analisis situasi diklat, perencanaan penggunaan instrumen pendukung, perencanaan
observasi dalam pengumpulan data diklat, sampai dengan evaluasi pelaporan hasil diklat.

2009G0C217 Praktika Manajemen Diklat (MKB) 3 (0-3)
Mempraktekkan hal yang sudah dipelajari dalam teori manajemen diklat, berupa
mempersiapkan diklat, mulai dari pengumpulan data awal, analisis situasi diklat, membuat
berbagai instrumen yang mendukung, membuat jadwal kunjungan dan observasi untuk
pengumpulan dan konfirmasi data diklat, sampai dengan evaluasi pelaporan hasil diklat

2009G0C301 Penilaian Kinerja (MKB) 3 (1-2)
Membahas metode penilaian prestasi kerja (penilaian sistematis, penilaian prestasi kerja
tradisional, program penilaian prestasi kerja, MBO), kedudukan dan pentingnya penilaian
kinerja dalam dimensi evaluasi SDM, mengenalkan berbagai formulir penilaian kinerja
pegawai pada lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

2009G0C302 Pemeliharaan Pegawai (MPB) 2 (1-1)
Membahas metode pemeliharaan pegawai yang meliputi tabungan hari tua, tabungan
perumahan, pemeliharaan kesehatan, perawatan, tunjangan cacat, uang duka dan cuti pegawai.

2009G0C303 Sistem Informasi Kepegawaian (MPB) 3 (2-1)
Menguraikan tentang arti dan peranan sistem informasi kepegawaian dalam suatu organisasi;
hubungannya dengan keakuratan pengambilan keputusan; strategi dalam mengorganisir data
dalam proses akuisisi, eksekusi hingga retrivasi data; sumber analisis bagi pengambil
keputusan di bidang SDM pada suatu instansi.

2009G0C304 Praktika Sistem Informasi Kepegawaian (MKB) 3 (0-3)
Mempraktekkan metoda yang dipelajari di teori sistem informasi kepegawaian; melaksanakan
strategi dalam mengorganisir data dalam proses akuisisi, eksekusi hingga retrivasi data.

2009G0C305 Psikologi Kepegawaian (MKK) 3 (2-1)
Mempelajari perilaku pegawai yang dibentuk melalui interaksi konstitusi dengan
lingkungannya, motif, perasaan, emosi afeksi, frustasi, dan mekanisme pertahanan diri, serta
berbagai teori tenang kepribadian.

2009G0C306 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) (MKB) 2 (1-1)
Membahas hak pegawai untuk memperoleh jaminan atas kesehatan dan keselamatan dirinya
dalam bekerja, bentuk dan prosedur jaminan kesehatan dan keselamatan pegawai, pentingnya
jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pegawai dan lembaga.

2009G0C307 Pemberhentian Pegawai (MKB) 2 (1-1)
Membahas pengertian pemberhentian pegawai, jenis pemberhentian, pejabat yang berwenang
memberhentikan, hak pegawai sebagai akibat pemberhentian (pesangon, pensiun), prosedur
pemberhentian / PHK.

2009G0C308 Manajemen Kompensasi (MKB) 2 (1-1)
Membahas konsep, proses, kompensasi/pemberian penghargaan langsung dan tidak langsung,
finansial atas prestasi karyawan, termasuk evaluasi jabatan untuk menentukan gaji, upah
(termasuk UMR), tunjangan pegawai termasuk manajemen cuti, perlindungan ekonomis
terhadap bahaya, program pelayanan karyawan (fasilitatif:  perumahan, beasiswa, rekreasi,
cafetaria, koperasi), dan pembayaran kompensasi yang ditetapkan secara legal  (kesehatan,
keselamatan, asuransi).

1d.   PEMINATAN  : ADMINISTRASI KEUANGAN
2009G0D201 Dasar –dasar Akuntansi Lanjutan (MKB) 3 (2-1)

Mempelajari tentang pencatatan transaksi, pembuatan laporan dan analisis yang berhubungan
dengan transaksi konsolidasi dan investasi; rekayasa akuntansi dalam penyusunan laporan
keuangan serta koreksi kesalahan dalam pencatatan dan pengakuan; memahami konsep dan
perhitungan pos-pos dalam assets, liabilities dan capital; penjualan dan transaksi yang terkait
dengan hutang lancar, hutang jangka panjang, investasi saham dan modal yang terjadi.
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2009G0D211 Pengelolaan Keuangan Negara (MKK) 2 (1-1)
Mempelajari tentang pengertian dasar hukum keuangan negara, istilah yang digunakan dalam
keuangan negara, ruang lingkup tentang keuangan negara dan perbendaharaan negara,
menerangkan tentang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara pada pemerintah pusat
dan daerah, mempelajari tentang penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, tugas dan
wewenang pengguna anggaran dan KPA, bendahara umum negara dan KBUN, bendahara
umum daerah dan KBUD, Gubernur/Bupati/Walikota, bendahara penerima, bendahara
pengeluaran, serta penyusunan dan penetapan dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA dan
DPA).

2009G0D212 Pelaksanaan Anggaran Negara dan Daerah (MKB) 2 (1-1)
Mempelajari tentang dasar hukum pelaksanaan anggaran negara dan daerah, ruang lingkup
pelaksanaan anggaran, tugas dan wewenang pengguna dan kuasa pengguna anggaran, BUN
dan kuasa BUN, BUD dan kuasa BUD, menjelaskan tentang prosedur penyetoran dan
penerimaan ke RUKN dan RKUD, jenis-jenis belanja negara dan daerah, syarat-syarat
pencairan dana, dokumen-dokumen pembayaran dan fungsinya SPP-DIPA-DPA, SPM,
SP2D, mekanisme pencairan anggaran, serta laporan pertanggungjawabannya.

2009G0D213 Asuransi (MKB) 2 (1-1)
Mempelajari tentang tujuan dan ruang lingkup asuransi, jenis-jenis asuransi, manajemen
operasional asuransi, metode numerik, akuntansi asuransi dan dana pensiun, investasi asuransi
dan dana pensiun, akteria dalam asuransi, tabel mortalita dan graduasi, teori resiko,
matematika aktuaria dan pensiun.

2009G0D214 Pajak Daerah dan Retribusi (MKB) 3 (2-1)
Pengantar hukum perpajakan, Ketentuan umum Perpajakan (Administrasi perpajakan: tarif,
penetapan dan penerapan), juga mempelajari: Penagihan pajak dengan surat paksa), Badan
Penyelesaian sengketa Perpajakan , PPh umum, PBB dan BPHTB serta Bea materai.
Memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai PPh pasal 21/26, PPh pasal 23/26, PPh
pasal 22,24 dan 25, PPn/PPn BM dan akuntansi pajak. Dan membuat pelaporan atas pajak
yang terhutang tahunan dan pajak yang terhutang. Serta pemungutan dan pemotongan pajak
dan kasus-kasus yang biasa menyertainya.

2009G0D215 Hukum Bisnis (MKK) 2 (1-1)
Mempelajari tentang hukum perusahaan pailit, pengalihan hutang, hukum pasar global,
kejahatan di bidang ekonomi. Hukum perdata berat/hukum sipil, sistem KUHP, hak-hak
kebendaan dan perjanjian, sejarah dan pengertian hukum dagang, kewajiban pembukuan,
perseroan, perantara dagang, surat-surat berharga, macam-macam merk dagang,
pengangkutan, asuransi, pailisemen dan penundaan pembayaran hutang.

2009G0D216 Pengelolaan Kekayaan Negara (MKB) 2 (2-0)
Mempelajari tentang pengertian dan ruang lingkup kekayaan negara (BMN), dasar hukum
pengelolaan kekayaan negara (BMN), memahami tugas dan wewenang pengguna barang,
kuasa pengguna barang, dan pengelola BMN, mempelajari penatausahaan BMN seperti
pembukuan, inventarisasi, pelaporan, memperkenalkan tata cara pelaksanaan, penggunaan,
pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN, penggolongan dan kodefikasi
BMN, serta penyusunan laporan semester dan tahunan.

2009G0D217 Praktika Pengelolaan Kekayaan Negara (MKB) 1 (0-1)
Mempraktekkan penatausahaan BMN berupa pembukuan, inventarisasi, pelaporan,
penggolongan dan kodefikasi BMN, tata cara pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan,
penghapusan dan pemindahtanganan BMN, serta penyusunan laporan semester dan tahunan

2009G0D218 Praktika Administrasi Keuangan I (Brevet Perpajakan) (MBB) 3 (0-3)
Praktika adminisitrasi keuangan ini bertujuan menumbuhkan softskill administrative dalam diri
mahasiswa sebagai bekal tumbuhnya keterampilan administratif mahasiswa sebagai salah satu
keunggulan hidup bermasyarakat dan dunia kerja. Praktika ini bersumber dari mata kuliah
praktikum yang diselenggarakan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait baik instansi
swasta maupun pemerintahan.
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2009G0D301 Penyelesaian Kerugian Negara (MKB) 2 (1-1)
Mempelajari tentang pengertian, dasar hukum dan ketentuan umum penyelesaian kerugian
negara, membahas tentang pengungkapan, pelaporan dan pembuktian kerugian negara, proses
penyelesaian ganti kerugian negara, penyelesaian dengan SK TJM (Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak), penyelesaian kerugian Negara dengan keputusan  pembebanan,
penerbitan SK penetapan batas waktu, penagihan dan penghapusan kerugian Negara,
penagihan, penyelesaian administrasi, sanksi, kadaluarsa, keputusan pencatatan dan tuntutan
pidana.

2009G0D302 Pengurusan Ekxpor Impor (MKB) 2 (1-1)
Mata kuliah ini menawarkan pengetahuan tentang ketentuan/dasar hukum ekspor, impor,
berbagai istilah dalam pelaksanaan ekspor impor, tugas dan wewenang KPBC, jasa angkutan
EMKL/EMKLL, prosedur ekspor dan impor dan syarat-syaratnya, bentuk-bentuk dokumen
ekspor dan impor dan cara pengisiannya, kewajiban eksportir dan importir, tata cara
penyetoran penerima bea ekspor dan bea impor, tanggung jawab eksportir dan importir atas
dasar F.O.B dan asuransi, tata cara pembukaan L/C.

2009G0D303 Audit Keuangan (MKB) 2 (1-1)
Mempelajari tentang lembaga-lembaga pemeriksaan dan pengawasan keuangan, dasar hukum
pemeriksaan dan pengawasan, berbagai istilah dalam pemeriksaan dan pengawasan, teknik
dan prosedur pemeriksaan dan pengawasan, tujuan dan sasaran pemeriksaan dan pengawasan,
penyusunan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan).

2009G0D304 Akuntansi Pemerintah (MKB) 2 (1-1)
Mempelajari tentang tujuan dan ruang lingkup sistem akuntansi pemerintah, membahas
tentang komponen, unsur dan penyajian laporan keuangan, menjelaskan pengertian berbagai
istilah akuntansi pemerintah, struktur neraca pemerintah pusat, provinsi/kabupaten/kota, ruang
lingkup dan struktur laporan realisasi anggaran pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota,
ruang lingkup dan struktur laporan arus kas pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota, ruang
lingkup atas catatan laporan keuangan, ruang lingkup akuntansi persediaan.

2009G0D305 Pembukuan Bendahara Keuangan (MPB) 3 (1-2)
Mempelajari tentang pengertian dan ruang lingkup bendahara penerima pusat dan daerah,
bendahara pengeluaran pusat dan daerah, dasar hukum pembukuan, membahas tentang jenis
dan fungsi dokumen pembukuan bendahara penerima, bendahara pengeluaran, membuat
berita acara pemeriksaan kas, bahan-bahan pendukung pembukuan, mempelajari tentang tata
cara pengisian dokumen pembukuan, laporan dan pertanggungjawaban bendahara penerima
dan bendahara pengeluaran.

2009G0D306 Pasar Modal (MPB) 2 (1-1)
Mempelajari tentang peraturan dan UU pasar modal, struktur pasar modal Indonesia, peluang
karir di pasar modal, mekanisme perdagangan saham di BEI dan simulasi, obligasi, efek
derivatif, mengenal instrumen investasi lain di luar pasar modal, reksadana, berbagai
pengertian tentang pasar modal, analisa fundamental saham, menghitung kinerja obligasi,
serta mempelajari tentang proses IPO-GO public.

2009G0D307 Lakip (Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah) (MPB) 3 (1-2)
Mempelajari tentang pengertian dan ruang lingkup laporan keuangan pemerintah pusat dan
daerah, sumber/dasar laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, masa laporan keuangan
pemerintah pusat dan daerah, penyesuaian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah,
dokumen/bentuk laporan, penyampaian laporan.

2009G0D308 Praktika Penyusunan Anggaran (MBB) 3 (0-3)
Mempraktekkan tentang aktivitas utama dalam penyusunan anggaran, prinsip-prinsip
penganggaran, peranan legislatif dalam penyusunan anggaran, siklus perencanaan anggaran
daerah, struktur APBD, penggunaan analisis standar belanja dalam penyusunan ABK
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1e.   PEMINATAN  : KEARSIPAN
2009G0E201 Sejarah Kearsipan (MKK) 2 (2-0)

Mempelajari sejarah kearsipan, fungsi dan peranan arsip sebagai alat dasar manajemen dan
kepentingannya baik bagi pemerintah maupun swasta, sumber penelitian dan sejarah, daur
hidup arsip serta mengkaji organisasi kearsipan.

2009G0E211 Hukum Kearsipan (MBB) 2 (1-1)
Membahas pengertian dan ruang lingkup hukum kearsipan, sumber-sumber hukum kearsipan
di Indonesia, segi yuridis dampak teknologi modern dalam kearsipan, aspek hukum penilaian
arsip, masalah otentifikasi dan legalisasi  arsip, pemusnahan arsip ditinjau dari segi hukum,
aspek hukum kadaluarsa arsip dan jadwal retensi, keterbukaan dan ketertutupan arsip di
Indonesia, implikasi arsip dalam PTUN serta penyelesaian masalah/aplikasi hukum kearsipan
dalam praktika pengadilan.

2009G0E212 Profesi Kearsipan (MKB) 2 (1-1)
Mempelajari dan menganalisa tujuan diwujudkannya jabatan fungsional arsiparis, kedudukan
dan wewenang pejabat arsiparis, pembinaan dan pengembangan pejabat arsiparis, realisasi
angka kredit bagi pejabat arsiparis.

2009G0E213 Manajemen Korespondensi (MKB) 3 (1-2)
Mempelajari tentang bentuk dan jenis surat serta bentuk dan susunan naskah dinas, baik
naskah dinas yang berupa kebijaksanaan maupun bentuk surat biasa, termasuk format dan
penyeleksian bahan-bahan surat dan naskah dinas yang dipakai.

2009G0E214 Klasifikasi Arsip (MKB) 2 (1-1)
Mempelajari dan melatih pemilahan arsip berdasarkan klasifikasi tertentu, serta cara
pemberian indeks bagi penempatan dan penyimpanan arsip.

2009G0E215 Program Arsip Vital (MKK) 2 (1-1)
Mempelajari jenis-jenis arsip vital dalam organisasi, serta mempelajari dan melatih tata cara
penyimpanan dan pengamanan arsip vital beserta peralatannya.

2009G0E216 Manajemen Arsip Dinamis Aktif (MKK) 3 (2-1)
Mempelajari dan melatih masa penciptaan arsip dinamis, pengorganisasian penyimpanan
arsip (sentralisasi, desentralisasi, gabungan), peralatan penyimpanan berdasarkan jenis
naskah/arsip.

2009G0E217 Dijitalisasi Arsip (MKB) 2 (1-1)
Mempelajari sistem penyimpanan data dari rekaman penyimpangan, pencarian  kembali data
hasil tertulis/konvensional dengan menggunakan pengkoreksian  pita magnetis dan fasilitas
penyimpangan lain termasuk presentasi  visual  melalui layer, dan mempelajari  operasi  data
berdasarkan  pada sejumlah  instruksi  seperti  perhitungan  dan penyusunan , penafsiran  dan
lain-lain.

2009G0E218 Sistem Informasi Kearsipan (MKK) 2 (1-1)
Menguraikan arti dan peranan sistem informasi kearsipan dalam organisasi, hubungan
dengan pengambilan keputusan, perencanaan, desain dan implementasinya.

2009G0E301 Manajemen Arsip Statis (MKK) 3 (2-1)
Mempelajari pengelompokan skema pengaturan yang dituangkan dalam sarana penemuan
kembali arsip, pengaturan arsip konvensional, serta penyelamatan arsip yang memiliki nilai
pertanggungjawaban nasional.

2009G0E302 Manajemen Arsip Dinamis In-Aktif (MKK) 3 (2-1)
Mempelajari dan melatih survey arsip, ikhtisar arsip, penilaian dan retensi arsip, serta sistem
pemberkasan arsip inaktif, pemeliharaan arsip (tata letak arsip), penilaian, nilai guna arsip,
dan jangka simpan arsip.

2009G0E303 Pengelolaan Arsip Perusahaan (MKB) 3 (1-2)
Mempelajari dan mengenalkan  pengelolaan  arsip perusahaan  yang meliputi berkas/unit
naskah berdasarkan  unit kerja dan merupakan hal penting  bagi perusahaan. Praktika  yang
dilakukan adalah  mengenal  dan menyusun jenis-jenis perusahaan  yang dimaksud.
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2009G0E304 Manajemen Arsip Elektronik (MKB) 3 (2-1)
Mempelajari dan menjelaskan pengertian, tahap hidup arsip elektronik, keuntungan dan
kelemahan, bentuk-bentuk file dan penciptaannya, pengelolaan arsip elektronik, metodologi
input komputer, bentuk media arsip elektronik dan penanganan media arsip elektronik.

2009G0E305 Pemeliharaan dan Pengamanan Arsip (MKB) 3 (1-2)
Mempelajari dan menganalisa pemeliharaan dan pengamanan informasi dan fisik arsip,
meliputi :  Pemeliharaan dan pengamanan lingkungan penyimpanan   arsip; Pemeliharaan
fisik arsip; pengamanan informasi; Perbaikan arsip secara sederhana arsip yang rusak; dan
peralatan yang digunakan dalam pemeliharaan dan pengamanan informasi.

2009G0E306 Penyusutan Arsip (MKK) 2 (1-1)
Mempelajari dan menganalisa jadwal retensi dan penggunaannya, pembuat daftar pertelaan,
prosedur pemusnahan arsip, prosedur penyerahan arsip.

2009G0E307 Seleksi dan Penilaian Arsip (MKB) 2 (1-1)
Mempelajari dan memahami hubungan antara penilaian dan penyusutan arsip, tahap-tahap
dan persyaratan penilaian arsip, tata cara penilaian arsip, kriteria arsip yang dapat
dimusnahkan dan disimpan permanen, jenis dan tipe arsip permanen, praktik penilaian.

1f.   PEMINATAN  : ADMINISTRASI BISNIS

2009G0F201 Dasar –dasar Akuntansi Lanjutan (MKB) 2 (1-1)
Mempelajari tentang pencatatan transaksi, pembuatan laporan dan analisis yang berhubungan
dengan transaksi konsolidasi dan investasi; rekayasa akuntansi dalam penyusunan laporan
keuangan serta koreksi kesalahan dalam pencatatan dan pengakuan; memahami konsep dan
perhitungan pos-pos dalam assets, liabilities dan capital; penjualan dan transaksi yang terkait
dengan hutang lancar, hutang jangka panjang, investasi saham dan modal yang terjadi.

2009G0F211 Manajemen Operasi (MPB) 2 (1-1)
Memberikan pengetahuan tentang konsep dasar, peranan dan fungsi manajemen operasi
bisnis, di samping itu mahasiswa juga dibekali pengetahuan dan keterampilan menentukan
manajemen operasi bisnis bagi perusahaan tertentu.

2009G0F212 Praktika Manajemen Operasi (MKB) 1 (0-1)
Mata kuliah ini melatih kemampuan teknis dalam bidang manajemen operasi, seperti
keterampilan tentang keahlian manajemen operasi bisnis bagi perusahaan tertentu.

2009G0F213 Manajemen Keuangan Bisnis (MKB) 2 (1-1)
Memberikan pengetahuan tentang manajemen keuangan dengan memanfaatkan teori
pengambilan keputusan keuangan serta sistem moneter keuangan praktis yang diberikan dan
diarahkan agar mahasiswa keterampilan mengenai manajemen keuangan bisnis (corporate
finance) baik berkaitan dengan investasi maupun jasa keuangan dan lembaga-lembaga
keuangannya.

2009G0F214 Praktika Manajemen Keuangan Bisnis (MKB) 2 (0-2)
Mata kuliah ini melatih kemampuan teknis dalam manajemen keuangan, seperti keterampilan
tentang keahlian manajemen keuangan bisnis yang berkaitan dengan investasi dan jasa
keuangan lainnya.

2009G0F215 Manajemen Pemasaran (MKB) 2 (1-1)
Mata kuliah ini mempelajari peranan dan sistem pemasaran, tugas dan falsafah manajemen
pemasaran, proses pemasaran dan strategi manajemennya, lingkungan pemasaran, pasar
barang konsumsi, dan tingkah laku pembelian, organisasi pasar, segmentasi pasar dan penentu
target pasar, strategi siklus kehidupan produk, perencanaan pemasaran, strategi
pengembangan produk baru, strategi persaingan, keputusan-keputusan tentang produk,
keputusan harga, manajemen pembelian, saluran distribusi, komunikasi pemasaran,
pengukuran dan permodalan pasar, promosi dan publisitas, tenaga penjualan, riset pemasaran,
dan sistem informasi.
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2009G0F216 Praktika Pemasaran (MKB) 2 (0-2)
Mata kuliah ini melatih kemampuan teknis dalam bidang pemasaran, seperti keterampilan
tentang keahlian pemasaran, cara-cara memasarkan suatu produk yang baik, dan cara
membina hubungan dengan pelanggan.

2009G0F217 Hukum Bisnis (MKK) 3 (2-1)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian dasar mengenai hukum bisnis,
khususnya dalam bidang Hukum Perikatan serta dasar-dasar Hukum Bisnis, khususnya
mengenai kedudukan pengusaha dan pembantu-pembantunya serta bentuk-bentuk  badan
usaha.

2009G0F218 Komunikasi Bisnis (MPB) 2 (1-1)
Mata kuliah ini mempelajari konsep dasar komunikasi dan keterampilan komunikasi, meliputi
bentuk komunikasi non-verbal, yang digunakan di lingkungan bisnis. Mata kuliah ini
membahas pula mengenai komunikasi dalam kelompok.

2009G0F219 Praktika Dasar-dasar Akuntansi Lanjutan (MKB) 1 (0-1)
Mata kuliah ini melatih kemampuan teknis dalam pencatatan transaksi, pembuatan laporan
dan analisis yang berhubungan dengan transaksi konsolidasi dan investasi; Rekayasa
akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan serta koreksi kesalahan dalam pencatatan dan
pengakuan; Memahami konsep dan perhitungan pos-pos dalam assets, liabilities dan capital;
Penjualan dan transaksi yang terkait dengan hutang lancar, hutang jangka panjang, investasi
saham dan modal yang terjadi.

2009G0F220 Bahasa Mandarin I (MKB) 1 (0-1)
Mempelajari dan mempraktekkan kata-kata dan penyusunan kalimat dengan benar,
melafalkan dengan intonasi yang benar, dan menulis kata-kata dasar yang sederhana serta
kata-kata kunci.

2009G0F301 Etika Bisnis (MPB) 2 (1-1)
Memberikan pengetahuan tentang filsafat, etika dan hubungan bisnis dengan pemerintah,
masyarakat dan karyawan serta tanggungjawab perusahaan kepada konsumen sekaligus audit
kinerja sosial perusahaan, dan pengenalan norma-norma moral dan etika dalam bisnis global.

2009G0F302 Penganggaran (MKK) 2 (1-1)
Mempelajari penggunaan penganggaran berbasis prestasi kerja dalam proses penyusunan
anggaran, meningkatkan efisiensi dan efektifitas dengan memfokuskan sumber daya menuju
outcome yang kritis dan penting, meningkatkan pengambilan keputusan mengenai cara yang
paling efektif untuk menggunakan sumber daya publik yang terbatas, membuat manajer lebih
akuntabel untuk keputusan program yang mempengaruhi outcome anggaran.

2009G0F303 Praktika Penganggaran (MKB) 1 (0-1)
Melatih mahasiswa dalam mendukung manajemen dengan menghubungkan hasil anggaran
dan pengukuran kinerja anggaran dengan pengukuran kinerja program pengawasan,
pengevaluasian, dan pelaporan hasil.

2009G0F304 Promosi (MKK) 2 (1-1)
Mempelajari teknik-teknik dalam menawarkan produk atau jasa yang bertujuan menarik
orang lain untuk membeli, menggunakan produk/ jasa yang ditawarkan, memperkenalkan
media-media penghubung promosi, dan mempelajari strategi yang banyak digunakan baik
dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk sistem on-line di dunia maya.

2009G0F305 Praktika Promosi (MKB) 1 (0-1)
Melatih kemampuan teknis mahasiswa dalam mengembangkan strategi-strategi promosi
sehingga mampu membuat promosi unik yang dapat menarik para pelanggan.

2009G0F306 Praktika Kewirausahaan (MKB) 1 (0-1)
Mata kuliah ini bertujuan untuk melatih mahasiswa untuk dapat membuat studi kelayakan
yang dapat dijadikan dasar pendirian usaha.

2009G0F307 Akuntansi Biaya (MKK) 2 (1-1)
Memberikan pengetahuan tentang perhitungan biaya untuk berbagai aktifitas yang
menyangkut produksi dan distribusi barang dan/atau jasa serta bentuk perhitungannya.
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2009G0F308 Praktika Akuntansi Biaya (MKB) 1 (0-1)
Mata kuliah ini melatih kemampuan teknis dalam perhitungan biaya dan berbagai aktifitas
akuntansi yang menyangkut produksi dan distribusi barang.

2009G0F309 Manajemen Kualitas (MKK) 2 (1-1)
Mempelajari manajemen kualitas yang meliputi kualitas dalam perencanaan dalam
menyampaikan produk/ jasa dengan karakteristik yang tepat, kualitas dalam proses
pembuatannya yaitu mulai dari pemeriksaan sampai dengan evaluasinya, serta
memperkenalkan berbagai teknik serta strategi dalam mempertahankan kualitas yang telah
dicapai.

2009G0F310 Percakapan Bahasa Inggris (MKB) 1 (0-1)
Mempelajari kemampuan teknis dalam bidang percakapan bahasa Inggris, melatih mahasiswa
agar dapat fasih berbicara bahasa Inggris baik dalam bentuk formal maupun non-formal, serta
penerapannya dalam bidang bisnis yang dipelajarinya.

2009G0F311 Administrasi Ekspor Impor (MKK) 2 (1-1)
Mempelajari pengetahuan mengenai administrasi ekspor impor pada era perdagangan global
ini, mempelajari berbagai prosedur dalam melakukan kegiatan ekspor impor, tata cara yang
harus ditempuh dalam memenuhi ketentuan peraturan pemerintah serta kelaziman yang
berlaku dalam pelaksanaan suatu transaksi ekspor impor.

2009G0F312 Praktika Ekspor Impor (MKB) 1 (0-1)
Mata kuliah ini memberikan latihan keterampilan dan pengalaman untuk menyusun dan
mengisi dokumen-dokumen ekspor impor, serta melaksanakan prosedur ekspor impor.

2009G0F313 Bahasa Mandarin II (MKB) 1 (0-1)
Memahami pembicaraan baik berupa perintah, larangan, tanggapan dan memahami bacaan,
merespon perkataan lawan bicara dengan perbuatan, pernyataan, dan sanggahan serta
mendengarkan, menceritakan kembali, menulis ringkasan pembicaraan, laporan, dan dikte.
Mampu membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata kunci yang tersedia, berbicara
mengenai masalah administrasi dan keuangan, masalah perusahaan, membaca dan menulis
kalimat sederhana.

1g.   PEMINATAN  : ADMINISTRASI SEKRETARI

2009G0G201 Dasar-dasar Akuntansi Lanjutan (MKB) 2 (1-1)
Mempelajari tentang pencatatan transaksi, pembuatan laporan dan analisis yang berhubungan
dengan transaksi konsolidasi dan investasi; rekayasa akuntansi dalam penyusunan laporan
keuangan serta koreksi kesalahan dalam pencatatan dan pengakuan; memahami konsep dan
perhitungan pos-pos dalam assets, liabilities dan capital; penjualan dan transaksi yang terkait
dengan hutang lancar, hutang jangka panjang, investasi saham dan modal yang terjadi.

2009G0G211 Public Relations (MKB) 2 (1-1)
Membahas dasar-dasar dalam public relations, memahami tujuan dan tugas PR; memberikan
pemahaman tentang tugas-tugas seorang sekretaris dalam kegiatan public relations; serta
memberikan keterampilan dalam pelaksanaan tugas seorang sekretaris dalam kegiatan public
relations tersebut.

2009G0G212 Manajemen Pemasaran (MKB) 2 (1-1)
Mata kuliah ini mempelajari peranan dan sistem pemasaran, tugas dan falsafah manajemen
pemasaran, proses pemasaran dan strategi manajemennya, lingkungan pemasaran, pasar
barang konsumsi, dan tingkah laku pembelian, organisasi pasar, segmentasi pasar dan penentu
target pasar, strategi siklus kehidupan produk, perencanaan pemasaran, strategi
pengembangan produk baru, strategi persaingan, keputusan-keputusan tentang produk,
keputusan harga, manajemen pembelian, saluran distribusi, komunikasi pemasaran,
pengukuran dan permodalan pasar, promosi dan publisitas, tenaga penjualan, riset pemasaran,
dan sistem informasi.
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2009G0G213 Manajemen Keuangan Perusahaan (MKK) 2 (1-1)
Mempelajari manajemen keuangan perusahaan yang meliputi kegiatan perencanaan,
penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana
yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan.

2009G0G214 Bahasa Mandarin II (MKB) 1 (0-1)
Memahami pembicaraan baik berupa perintah, larangan, tanggapan dan memahami bacaan,
merespon perkataan lawan bicara dengan perbuatan, pernyataan, dan sanggahan serta
mendengarkan, menceritakan kembali, menulis ringkasan pembicaraan, laporan, dan dikte.
Mampu membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata kunci yang tersedia, berbicara
mengenai masalah administrasi dan keuangan, masalah perusahaan, membaca dan menulis
kalimat sederhana.

2009G0G215 Manajemen Operasi Perusahaan (MKB) 2 (1-1)
Mempelajari proses manajemen yang mengarah pada proses perencanaan, pengorganisasian,
kepemimpinan, dan pengendalian. Mempelajari rangkaian proses pengeloaan keseluruhan
sumber daya perusahaan yang dibutuhkan dalam menghasilkan barang/jasa yang akan
ditawarkan kepada konsumen.

2009G0G216 Pengetahuan Kepariwisataan (MKB) 2 (1-1)
Mempelajari pengetahuan kepariwisataan sesuai dengan UU No. 90 Tahun 1990, membahas
pengertian kepariwisataan, usaha-usaha pariwisata, usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek
dan daya tarik wisata, serta usaha sarana pariwisata.

2009G0G217 Praktika Dasar-dasar Akuntansi Lanjutan (MKK) 1 (0-1)
Mempraktekkan pencatatan transaksi, pembuatan laporan dan analisis yang berhubungan
dengan transaksi konsolidasi dan investasi; rekayasa akuntansi dalam penyusunan laporan
keuangan serta koreksi kesalahan dalam pencatatan dan pengakuan; memahami konsep dan
perhitungan pos-pos dalam assets, liabilities dan capital; penjualan dan transaksi yang terkait
dengan hutang lancar, hutang jangka panjang, investasi saham dan modal yang terjadi.

2009G0G218 Psikologi Kepribadian (MKK) 2 (1-1)
Membahas mengenai aspek-aspek kejiwaan dalam pribadi seseorang yang sering ditemui
dalam kehidupan sehari-hari atau dalam latihan-latihan, karena latihan yang dilaksanakan
berhubungan dengan manusia sebagai objek dengan membawa berbagai karakter, tipe
kepribadian, dan temperamen.

2009G0G219 Kesekretarisan I (MKK) 1 (0-1)
Membahas ruang lingkup kesekretarisan yang meliputi pengertian sekretaris, syarat seorang
sekretaris, jenis dan jabatan sekretaris, dan ruang lingkup tugas sekretaris; dibahas juga
tentang perabot, perlengkapan kantor, dan buku-buku sumber informasi sebagai penunjang
kerja sekretaris.

2009G0G220 Praktika Kesekretarisan I (MKB) 2 (1-1)
Mahasiswa mempraktekkan beberapa tugas sekretaris, seperti menata ruang kantor, menerima
dan melayani tamu dan etika bertamu; menerima dan melayani telepon dan menelepon;
mempraktekkan pendiktean dan penyalinan.

2009G0G301 Kesekretarisan II (MKK) 3 (2-1)
Mempelajari beberapa tugas sekretaris, sebagai lanjutan matakuliah kesekretarisan pada
semester sebelumnya, seperti penanganan surat masuk dan surat keluar, mengatur jadwal
acara kegiatan pimpinan, mempersiapkan rapat dan membuat notulen rapat, mempersiapkan
perjalanan dinas pimpinan, menangani petty cash, manajemen waktu dan prioritas kerja.

2009G0G302 Praktika Kesekretarisan II (MKB) 1 (0-1)
Mempraktekkan beberapa tugas sekretaris, seperti penanganan surat masuk dan surat keluar,
mengatur jadwal acara kegiatan pimpinan, mempersiapkan rapat dan membuat notulen rapat,
mempersiapkan perjalanan dinas pimpinan, menangani petty cash, manajemen waktu dan
prioritas kerja.
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2009G0G303 Praktika Korespondensi (B. Indonesia dan B. Inggris) (MKB) 1 (0-1)
Memberikan kemahiran bagi peserta didik untuk memahami pemanfaatan korepondensi baik
dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris di bidang administrasi bisnis.
Korespondensi yang dimaksud meliputi kemampuan dialog dan penulisan yang baik di
samping pula sangat terkait dengan pemahaman lebih jauh tentang special finites dari
administrasi bisnis.

2009G0G304 Teknik Presentasi (MKB) 2 (1-1)
Membahas tentang pengertian dan tujuan presentasi, hambatan komunikasi, perencanaan,
persiapan, dan penyajian presentasi yang baik, teknologi presentasi visual; serta penampilan
dan format presentasi yang baik.

2009G0G305 Bahasa Mandarin III (MKK) 1 (0-1)
Membaca dan memahami wacana dalam bahasa Mandarin,  meningkatkan perbendaharaan
kata-kata dalam bahasa Mandarin, mampu menerjemahkan dan menerangkan wacana dalam
bahasa Mandarin. Bentuk praktek: menulis, mendengarkan percakapan, dan berbicara  dalam
bahasa Mandarin.

2009G0G306 Keprotokolan (MKB) 2 (1-1)
Mempelajari tentang pengetahuan tata cara menyelenggarakan suatu acara resmi , yang
meliputi  pengetahuan dan fungsi keprotokolan dan berbagai jenis pertemuan resmi,
menyusun materi dan jadwal acara/upacara, penentuan dan penempatan tamu dan
personel/petugas (MC, protokol, penerima tamu,  petugas keamanan, dsb), pemilihan tempat
dan tata pengaturan ruang acara/upacara, sikap (pengaturan bahasa dan busana yang serasi),
pengaturan dan penyajian hidangan.

2009G0G307 Pengembangan Diri (MPB) 2 (1-1)
Memberikan pemahaman tantang pentingnya pengembangan diri bagi seorang sekretaris,
terutama dalam kaitan dengan pengembangan karirnya. Materi yang dibahas meliputi cara-
cara pengembangan pribadi, cara berbusana dan menata rias sesuai kepribadian; cara
meningkatkan kualitas hubungan pribadi (atasan, orang tua, teman, bawahan, anak-anak); dan
pengembangan diri dalam jabatan.

2009G0G308 Etika Sekretaris (MPB) 2 (1-1)
Pemahaman makna nilai-nilai etis yang merujuk pada kualitas sekretaris dalam penyiapan diri
memasuki dunia kerja sehingga lulusan diharapkan memiliki komitmen kerja, tanggungjawab
terhadap pribadi, tanggungjawab profesi, konsisten, jujur, dan menunjukkan kadar moralitas
dalam melaksanakan kewajiban dan tuntutan profesinya di tengah-tengah dunia industri dan
bisnis.

2009G0G309 Pengetahuan Ekspor Impor (MKK) 2 (1-1)
Mempelajari pengetahuan mengenai administrasi ekspor impor pada era perdagangan global
ini, mempelajari berbagai prosedur dalam melakukan kegiatan ekspor impor, tata cara yang
harus ditempuh dalam memenuhi ketentuan peraturan pemerintah serta kelaziman yang
berlaku dalam pelaksanaan suatu transaksi ekspor impor.

2009G0G310 Secretary English Communication (Conversation) (MKB) 1 (0-1)
Mempelajari kemampuan teknis dalam bidang percakapan bahasa Inggris, melatih mahasiswa
agar dapat fasih berbicara bahasa Inggris baik dalam bentuk formal maupun non-formal, serta
penerapannya dalam bidang kesekretarisan yang dipelajarinya.

2009G0G311 Event Organizer (MKB) 2 (1-1)
Mempelajari pengetahuan tentang event organizer; mengolah kemampuan dalam marketing,
creative concept, dan organizer; mempelajari berbagai teknik dan strategi dalam pelaksanaan
EO.
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2. ISI  POKOK  MATA KULIAH PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

2009G0A101 Pendidikan Agama (MPK) 2(1-1)
Mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan kepribadian keagamaan yang
beriman dan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta menjadikan ajaran agama sebagai
landasan berfikir dan berperilaku dalam pengembangan profesi.

2009G0A102 Pendidikan Kewarganegaraan (MPK) 2(1-1)
Mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya selaku warga negara yang
berperan aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani dan membantu mahasiswa
selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia
serta kesadaran berbangsa, bernegara dalam  menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab
terhadap kemanusiaan dengan kompetensi menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional,
dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual yang memiliki; Pola pikir, sikap, yang
komperhensif integral pada seluruh aspek kehidupan nasional.

2009G0A103 Bahasa Indonesia (MKK) 2 (1-1)
Pengajaran Bahasa Indonesia bagi para mahasiswa lebih diarahkan pada pemahaman dan
penguasaan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga mahasiswa dapat
memanfaatkannya dalam penulisan karya ilmiah. Selain itu agar mahasiswa memahami
kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional dan bahasa Negara sehingga
dapat menggunakannya dengan baik dan benar khususnya dalam situasi formal.

2009G0A104 Bahasa Inggris I (MKK) 2 (1-1)
Mengantarkan mahasiswa agar dapat memahami pengetahuan Grammar atau Structure dan
dapat menerapkannya dalam kalimat-kalimat berbahasa Inggris yang dilatihkan melalui
kemahiran bahasa - Reading Comprehension dan Writing guna memahami berbagai referensi
yang berbahasa Inggris dan menunjang pemerolehan  serta penerapan ilmu yang dipelajari
pada program studi.

2009G0R160 Komputer 1 (MKB) 1 (0-1)
Mempelajari dan mengoperasikan Windows NT, Microsoft Word dan Excel
Praktikum diselenggarakan oleh Laboratorium Komputer.

2009G0U106 Dasar-dasar Ilmu Sosial (MKK) 2 (2-0)
Mendeskripsikan secara umum berbagai pandangan tentang ilmu sosial, obyek studi ilmu
sosial ruang lingkup ilmu sosial, tujuan dan fungsi masyarakat juga bagaimana mahasiswa
bisa hidup dalam lingkungan sosial yang baik.

2009G0Y101 Dasar-dasar Ilmu Hukum (MKK) 2 (2-0)
Membahas secara umum pengertian ruang lingkup dan fungsi hukum, kaidah-kaidah hukum
dan kaidah-kaidah sosial lainnya, sumber hukum positif, hukum obyektif,  hukum yang
berlaku dalam masyarakat Indonesia, sumber-sumber Tata Hukum Indonesia, pembagian
hukum di Indonesia dan Hukum Tata Negara.

2009G0Y102 Dasar-dasar Ilmu Administrasi (MKK) 2 (2-0)
Mendeskripsikan tentang definisi yang tepat mengenai administrasi yaitu sebagai proses
kerjasama (dalam konteks yang luas) dan menegaskan mengenai pemahaman yang keliru
diantaranya mengartikan administrasi sebagai tata usaha, juga mendeskripsikan tentang ruang
lingkup dan perkembangan administrasi sebagai ilmu, prinsip-prinsip administrasi dan
manajemen, teori organisasi, kepemimpinan dan human relations , pengambilan keputusan,
fungsi-fungsi, administrasi dan manajemen.

2009G0Y103 Dasar-dasar Ilmu Politik (MKK) 2 (2-0)
Membahas secara umum berbagai pandangan tentang ilmu politik, obyek studi ilmu politik
ruang lingkup ilmu politik, tujuan dan fungsi negara, kedaulatan negara dan
masyarakat/individu, praktek-praktek politik dalam administrasi negara.
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2009G0Z103 Mengetik I (MKB) 1 (0-1)
Menguraikan bentuk-bentuk surat : semi formal, formal, very formal, bentuk indented, biasa,
ungkapan-ungkapan tertentu untuk surat dagang dan dinas (business and commercial),
membuat bentuk telegram, membalas surat dinas dan dagang, membuat surat pesanan
(booking hotel, pesanan barang, dsb), administrasi perkantoran dan kearsipan, korespondensi
dan mengetik (tata personil, tata organisasi, tata ruangan dan tata hubungan serta praktikum
administrasi  perkantoran: penggunaan alat dan sarana perkantoran serta  steno, surat
menyurat (berupa house training) dan keterampilan mengetik.
Praktikum diselenggarakan oleh Laboratorium Perkantoran.

2009G0S101 Komputer II (MKB) 1 (0-1)
Mempelajari  dasar-dasar database dan penguasaan program software komputer yang berbasis
Windows NT, seperti misalnya Microsoft Access dan Visual Basic.
Praktikum diselenggarakan oleh Laboratorium Komputer.

2009G0S102 Bahasa Inggris II (MKB) 1 (0-1)
Mengantarkan mahasiswa agar dapat memahami pengetahuan Grammar atau Structure dan
dapat menerapkannya dalam kalimat-kalimat berbahasa Inggris yang dilatihkan melalui
kemahiran bahasa - Reading Comprehension dan Writing guna memahami berbagai referensi
yang berbahasa Inggris dan menunjang penerapan ilmu yang dipelajari pada program studi.

2009G0S103 Mengetik II (MKB) 1 (0-1)
Menguraikan bentuk-bentuk surat, ungkapan-ungkapan tertentu untuk surat dagang dan dinas
(business and commercial), membuat bentuk telegram, membalas surat dinas dan dagang,
membuat surat pesanan (booking hotel, pesanan barang, dsb), administrasi perkantoran dan
kearsipan, korespondensi dan mengetik (tata personil, tata organisasi, tata ruangan dan tata
hubungan serta praktikum administrasi  perkantoran: penggunaan alat dan sarana perkantoran
serta  steno, surat menyurat (berupa house training) dan keterampilan mengetik.
Praktikum diselenggarakan oleh Laboratorium Perkantoran.

2009G0S104 Organisasi dan Manajemen (MKK) 2 (2-0)
Mendeskripsikan pengertian mendasar tentang organisasi dan manajemen, perilaku
keorganisasian, struktur organisasi, proses organisasi, mengembangkan efektifitas
keorganisasian dan manajemen baik pada administrasi publik maupun administrasi bisnis.

2009G0S105 Kewirausahaan (MPB) 3 (1-2)
Mendeskripsikan tentang apa dan bagaimana kewirausahaan, bagaimana menumbuhkan
motivasi berwirausaha dalam diri mahasiswa, arti penting kewirausahaan, berbagai best
practice tentang kewirausahaan serta faktor-faktor apa saja yang sangat diperlukan bagi
tumbuhnya semangat dan keterampilan berwirausaha dalam diri mahasiswa.

2009G0S106 Statistika Deskriptif (MKB) 2 (1-1)
Menjelaskan serta mempraktekkan secara langsung tentang statistik distribusif, data statistik,
penyajian data, distribusi frekuensi dan penyajiannya dalam gambar/grafik, berbagai macam
ukuran dan makna deret waktu.

2009G0S107 Manajemen Perkantoran (MKK) 2 (2-0)
Menguraikan tentang pengertian office management, officework, office lay-out, kearsipan,
penyederhanaan kerja dan penulisan laporan administratif.

2009G0S108 Praktika Perkantoran (MKB) 1 (0-1)
Mempraktekkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan office management, officework,
office lay-out, kearsipan, penyederhanaan kerja dan penulisan laporan administratif.

2009G0S109 Administrasi Perpajakan (MKK) 2 (2-0)
Mempelajari pengetahuan dasar tentang perpajakan baik dari aspek pengertian, definisi, ruang
lingkup, perkembangan perpajakan termasuk dasar-dasar mengenai hukum perpajakan yang
disajikan sebagai sebuah pengantar; Mempelajari administrasi perpajakan yang meliputi tarif,
penetapan dan penerapan, juga mempelajari tata cara penagihan pajak dengan surat paksa;
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Mempelajari pengetahuan dasar tentang Badan Penyelesaian Sengketa Perpajakan, PPh
Umum, PBB dan BPHTB serta Bea Materai.

2009G0S110 Praktika Perpajakan (MKB) 1 (0-1)
Mempraktekkan administrasi perpajakan yang meliputi tarif, penetapan dan penerapan, juga
tata cara penagihan pajak dengan surat paksa; Mempraktekkan penyelesaian permasalahan
yang akan timbul dan berkaitan tentang Badan Penyelesaian Sengketa Perpajakan, PPh
Umum, PBB dan BPHTB serta Bea Materai.

2009G0S111 Dasar-dasar Akuntansi (MKK) 2 (2-0)
Mempelajari dan menjelaskan arti dan peranan akuntansi, bentuk dan isi laporan keuangan,
siklus akuntansi, akuntansi untuk kas/perbankan, piutang, persediaan aktiva tetap, persekutuan
(partnership), perseroan terbatas dan biaya.

2009G0S112 Praktika Akuntansi (MKB) 1 (0-1)
Mempraktekkan kegiatan akuntansi, membuat bentuk dan isi laporan keuangan, siklus
akuntansi, akuntansi untuk kas/perbankan, piutang, persediaan aktiva tetap, persekutuan
(partnership), perseroan terbatas dan biaya.

2009G0T201 Kependudukan dan Lingkungan Hidup (MKK) 2 (1-1)
Dibahas mengenai permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup yang dihadapi negara
Indonesia dan negara berkembang lainnya, beberapa pendekatan dan pokok-pokok pikiran
yang perlu dipertimbangkan dalam rangka pemecahan masalah-masalah tersebut, dan
pelaksanaan kebijakan kependudukan dan lingkungan hidup.

2009G0T202 Hukum Tata Pemerintahan (MKK) 2 (1-1)
Membahas pertumbuhan terminologi hukum tata pemerintahan yang berasal dan termasuk hukum
administrasi negara, membahas penentuan skope Hukum Tata Pemerintahan melalui rumusan
teori/definisi para ahli hukum serta metode pemisahan Hukum Tata Pemerintahan dengan Hukum
Tata Negara dalam arti luas, membahas tindakan/perbuatan hukum alat perlengkapan negara
terutama dari bentuk ketetapan, beschikking sebagai landasan hukum dalam era pembangunan
dikaitkan dengan tujuan negara sebagai welfare state (negara kesejahteraan) serta peradilan tata
usaha negara.

2009G0T203 Kebijakan Publik (MKK) 2 (1-1)
Membahas proses kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan legislatif, pengertian kebijakan
publik, jenis-jenis, model dan pendekatan kebijakan publik (kelembagaan, elit massa, kelompok dan
lain-lain). Selanjutnya membahas dan mengamati proses kebijakan publik sebagai serangkaian
tindakan legislatif.

2009G0T204 Manajemen Pemerintahan Daerah (MKK) 3 (1-2)
Dalam mata kuliah ini dibahas mengenai konsep dasar dan teori organisasi dan manajemen,
fungsi-fungsi manajemen dan administrasi negara dalam kerangka sistem penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan sebagai landasan untuk dapat lebih memahami dan
menganalisis mengenai manajemen pemerintahan daerah serta pelaksanaan koordinasi
pemerintahan.

2009G0T205 Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (MKK) 2 (1-1)
Mata kuliah ini menitikberatkan pada akuntasi pemerintahan secara teoretis mencakup pula
prinsip-prinsip dan standar akuntansi pemerintah baik pusat maupun daerah seperti APBN,
pembukuan bendaharawan dan pertanggungjawaban dalam pengawasan APBN, pengurusan
administrasi keuangan negara dan akuntansi dana. Pembahasan pada mata kuliah ini akan
dititiberatkan pada sistem akuntansi pemerintahan daerah.

2009G0T206 Pemerintahan Daerah dan Desa (MKK) 2 (1-1)
Membahas pengertian Pemerintahan Daerah dan Desa, tujuan pemerintahan daerah, asas
desentralisasi, asas dekonsentrasi, tugas pembantuan, koordinasi antar instansi Pemerintah
Daerah dan desa, struktur dan mekanisme Pemerintahan Daerah dan desa. Mempelajari
pengertian sistem Pemerintahan Desa dan Kelurahan, perbedaan antara desa dan kelurahan,
fungsi dan tujuan pemerintahan desa/kelurahan, administrasi, struktur organisasi, dan
lembaga-lembaga desa dan masyarakat desa/kelurahan, asas-asas pemerintahan dan
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koordinasi antar instansi pemerintah di daerah, struktur dan mekanisme pemerintahannya,
serta problematika dan dinamika di desa dan kelurahan di Indonesia, berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2009G0T207 Etika Pemerintahan (MPB) 2 (1-1)
Membahas mengenai etika dan kedudukannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan, masalah penyalahgunaan dan gejala-gejala penyelewengan, etika
kepegawaian, jabatan dan berbagai etika profesi serta perilaku para aparatur pemerintahan.

2009G0T208 Praktikum Electronic Government (MKB) 2 (0-2)
Mempraktekkan teknologi komunikasi dan informasi pemerintahan secara komputerisasi,
penggunaan secara online, melakukan transaksi khusus dengan masyarakat, di bidang bisnis,
dan berbagai kebutuhan pemerintahan yang diberlakukan saat ini.

2009G0T209 Bahasa Inggris III (MPB) 1 (0-1)
Mengantarkan mahasiswa agar dapat memahami  pengetahuan Grammar atau Structure dan
dapat menerapkannya dalam kalimat-kalimat berbahasa Inggris yang dilatihkan melalui
kemahiran bahasa – Reading Comprehension dan Writing guna memahami berbagai referensi
yang berbahasa Inggris dan menunjang penerapan ilmu yang dipelajari pada program studi

2009G0T210 Komputer III (MKB) 1 (0-1)
Mempelajari penggunaan program aplikasi komputer yang sering dipergunakan dalam
kegiatan peminatannya, khususnya aplikasi sistem pengelolaan database (database
management system). Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dihadapkan pada
beberapa kasus yang melibatkan penggunaan aplikasi tersebut, baik secara tunggal (single
tasking) maupun bersama-sama (multi tasking).

2009G0T211 Pelayanan Publik (MPB) 2 (1-1)
Mempelajari pengertian pelayanan publik, membahas tentang hak dan kewajiban serta
larangan, peran serta masyarakat dalam memberikan pelayanan, penyelesaian sengketa,
standar pelayanan publik, dan ketentuan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

2009G0T212 Teknik Pengambilan Keputusan (MKB) 2 (1-1)
Mempelajari pengertian pengambilan keputusan, strategi melakukan penilaian khusus dan
menjatuhkan pilihan, melatih mengidentifikasikan masalah utama, menyusun alternatif
penyelesaian, pengumpulan data dan fakta, berlatih menemukan metode baru,
mengembangkan metode, dan menganalisa tindakan yang dilakukan agar pengambilan
keputusan dapat sesuai dengan yang diharapkan semua pihak.

2009G0T213 Teknik Penyusunan APBD (MKB) 3 (1-2)
Mempelajari pengertian penyusunan APBD; membahas keterkaitan antara kebijakan,
perencanaan, dan anggaran; menyusun kegiatan secara logis, menyusun anggaran yang
berdasarkan kinerja yang jelas dan terukur sesuai dengan standar analisa belanja, tolok ukur
kinerja, dan standar biaya.

2009G0T214 Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (MKB) 3 (1-2)
Mempelajari tentang pengertian kinerja instansi pemda, metode-metode, mekanisme serta tata
cara kinerja instansi pemda, sistem evaluasi, sampai dengan cara membuat laporan
pertanggungjawaban kinerja pemda.

2009G51011 Bahasa Inggris IV (MKB) 1 (0-1)
Mempelajari pengetahuan Grammar atau Structure dan dapat menerapkannya dalam kalimat-
kalimat berbahasa Inggris yang dilatihkan melalui kemahiran bahasa - Reading
Comprehension dan Writing guna memahami berbagai referensi yang berbahasa Inggris dan
menunjang penerapan ilmu yang dipelajari pada program studi.

2009G51020 Komputer IV (MKB) 1 (0-1)
Mempelajari bagaimana menggunakan jaringan internet dan memahami proses bisnis melalui
e-business maupun e-commerce yang langsung dipraktekkan di laboratorium komputer.
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2009G0H301 Pengadaan Barang dan Jasa (MKB) 3 (1-2)
Mempelajari ketentuan-ketentuan/pedoman dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa
yang dibutuhkan kantor, satuan kerja, atau proyek di lingkungan masing-masing; mempelajari
pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan mengenai penetapan pemenang
pelelangan, sampai pada sistem pelaporan pertanggungjawabannya.

2009G0H302 Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah (MPB) 3 (1-2)
Mempelajari pengertian serta pengelolaan dalam pengaturan keuangan dan anggaran daerah
secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

2009G0HI304 Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (MKB) 3 (0-3)
Mempraktekkan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengukuran kinerja,
mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data yang sesuai untuk menentukan
kegiatan/program dan kebijakan.

2009G0H306 Praktek Penyusunan Peraturan Daerah (MKB) 3 (1-2)
Mempraktekan tata cara penyusunan peraturan daerah, berlatih menetapkan judul,
merumuskan definisi, batasan pengertian hal yang akan disampaikan, pemilihan istilah,
perumusan pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat disesuaikan dengan materi
yang akan disampaikan.

2009G0H307 Teknik Penulisan Ilmiah (MKB) 3 (0-3)
Mempelajari dan menjelaskan tentang dasar-dasar metode penelitian sosial, diawali dari
mengapa perlu penelitian, penelitian itu dengan cara apa, sehingga mahasiswa mampu
menjelaskan informasi dengan cara mengajukan outline untuk penulisan Laporan Praktek
Kerja  yang mengacu pada SK Rektor Unpad Nomor 114/PT06.H/Kep/I/1993, tertanggal 30
April 1993.

2009G0X311 Praktikum Bidang Peminatan (MBB) 3 (0-3)
Merupakan praktikum mata kuliah atau juga berasal dari mata kuliah praktikum. Praktikum
mata kuliah bisa berasal dari salah satu atau lebih mata kuliah pada semester sebelumnya.

2009G0X312 Praktek Kerja Lapangan dan Ujian Sidang (MBB) 3 (0-4)
Merupakan kegiatan praktika ke berbagai instansi/lembaga pemerintah baik pusat maupun
daerah juga ke berbagai perusahaan swasta dalam rangka observasi tentang bagaimana proses
administrasi terselenggara. Hasil praktika ini disusun dalam suatu laporan tugas akhir sebagai
wujud karya ilmiah mahasiswa. Laporan Tugas Akhir ini akan dipertanggungjawabkan oleh
mahasiswa secara akademik dalam suatu proses ujian sidang.

2a.  PEMINATAN  : TATA PEMERINTAHAN

2009G0H303 Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (MKB) 3 (0-3)
Melatih penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan
yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

2009G0H201 Protokoler dan Kehumasan Pemerintahan (MPB) 3 (1-2)
Mempelajari  tentang perencanaan dan penyusunan program/ kegiatan kehumasan dan
keprotokolan, berlatih mempersiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan dan pelaksanaan humas, berlatih melaksanakan koordinasi dan tata cara
memfasilitasi hubungan antara Pemda dengan masyarakat serta organisasi masyarakatnya,
pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi, penyiaran melalui pers dan penyiaran bentuk lain,
sampai pada bentuk pelaporan tugas pada atasannya.

2009G0H305 Pengelolaan Aset Daerah (MKB) 3 (1-2)
Mempelajari tentang pengertian pengelolaan aset daerah, penyusunan rencana strategis
berdasarkan skala prioritas, menjelaskan pengelolaan aset daerah dalam menyamakan seluruh
program pembangunan sesuai dengan RPJP, RPJMD, RTRW dan Renstra 36 SKPD.
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2009G0H211 Kepegawaian Daerah (MKB) 3 (1-2)
Membahas dan menguraikan tentang sistem pengelolaan kepegawaian yang berlaku dalam
organisasi-organisasi, instansi-instansi atau lembaga-lembaga kepegawaian di daerah, yang
meliputi peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan aturan tentang kepegawaian di
daerah melalui pengadaan pegawai sampai pemberhentiannya.

2009G0H212 Penerimaan Daerah (MKB) 3 (1-2)
Mempelajari bentuk-bentuk penerimaan daerah yang terdiri dari struktur organisasi,
pengurusan umum dan khusus, sumber dan jenis penerimaan, prosedur dan proses
penerimaan, pembukuan penerimaan dan laporan pertanggungjawaban penerimaan.
Pengeluaran Daerah berupa struktur organisasi, pengurusan umum dan khusus, serta jenis-
jenis pengeluaran.

2009G0H213 Perbendaharaan Pemerintahan Daerah (MKB) 3 (1-2)
Mempelajari tentang pengertian perbendaharaan Pemda, pelaksanaan pendapatan dna belanja
daerah, teknis penerimaan dan pengeluaran daerah, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan
utang daerah, pengelolaan investasi dan barang milik daerah, penyusunan laporan
pertanggungjawaban, penyelesaian kerugian daerah.

2009G0HJ211 Tata Naskah Dinas (MKB) 2 (1-1)
Dalam mata kuliah ini mempelajari tentang dasar-dasar surat-menyurat dinas, pembuatan
surat-surat dinas, bentuk-bentuk surat dinas, pengarsipan surat dan operasional dari surat-
menyurat. Untuk lebih meningkatkan penguasaan dan keterampilan mahasiswa.

2b.  PEMINATAN  : PEMBANGUNAN DAERAH

2009G0I201 Pembangunan Masyarakat (MKK) 3 (1-2)
Mempelajari konsep program pembangunan masyarakat, membahas tentang tahap
rekonstruksi struktur atau refungsionalisasi fungsi sistem sosial, pelaksanaan program
mengatasi kesenjangan sistemik, strategi dan konsep kreatif dalam pembangunan masyarakat.

2009G0I304 Perencanaan Partisipatif (MKB) 3 (1-2)
Mempelajari konsep-konsep perencanaan dan partisipasi, berbagai macam prinsip partisipasi,
manfaat partisipasi, mengenal hambatan-hambatan yang mungkin muncul, mempelajari teknis
dan strategi menanggulangi hambatan, melatih mahasiswa dalam merealisasikan kondisi yang
diharapkan, menganalisa keadaan dan menyelesaikan masalah.

2009G0I305 Pemberdayaan Masyarakat (MBB) 3 (1-2)
Mempelajari tentang kemiskinan (penyebab dan definisinya  pendekatan untuk
mengantisipasi. Kebijakan pembangunan di Indonesia (sejarah, teori, kritik-kritik terhadap
teori  pertumbuhan ekonomi) Proses pembangunan di Indonesia (program-program
pengentasan kemiskinan dari pemerintah dan on pemerintah). Pembangunan partisipasi
metode-metode untuk pemberdayaan  masyarakat diantaranya  FGD dan PRA, strategi
pengidentifikasian masalah secara partisipasif, pendekatan mata pencaharian berkelanjutan,
analisis sosial  masyarakat dan arah perkembangannya. Pada mata kuliah ini dilengkapi
dengan aplikasi dilapangan diakhiri dengan pendidikan dan latihan.

2009G0I306 Perencanaan Pembangunan Daerah (MKB) 3 (1-2)
Dibahas mengenai bagaimana suatu perencanaan pembangunan daerah dibuat, tahapan yang
harus dilalui, dan untuk menmbah keterampilan, mahasiswa diberi pelatihan.

2009G0I211 Teknik Penyuluhan (MBB) 3 (1-2)
Mempelajari analisis khalayak, berbagai metode dan teknik penyuluhan, dasar teoritis dan
proses psikologis, aplikasi metode dan teknik, memperkenalkan media dan alat bantu
penyuluhan, evaluasi penerapan metode, teknik dan media penyuluhan.

2009G0I212 Pemetaan Masyarakat (MKB) 3 (1-2)
Memahami definisi dan proses penggambaran masyarakat yang sistematik, melatih teknik
pengumpulan data yang baik, memahami kerangka konseptualisasi masyarakat yang dapat
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membantu dalam membandingkan elemen-elemen masyarakat antar wilayah, serta mengasah
pemahaman masyarakat dan masalah sosialnya.

2009G0I213 Teknik Identifikasi Data Pembangunan Daerah (MKB) 3 (1-2)
Memberikan pemahaman dan keterempil-an kepada mahasiswa tentang pentingnya kesediaan
dan kevalidan data yang akan digunakan dalam merumuskan suatu program pembangunan.
Untuk keterampilannya mahasiswa akan diberikan pendidikan dan pelatihan.

2009G0I214 Teknik Identifikasi Kebutuhan Masyarakat (MKB) 2 (1-1)
Mempelajari tentang pengidentifikasian populasi masyarakat, penentuan karakteristik
masyarakat, pengakuan masyarakat yang berbeda-beda, pengidentifikasian struktur-struktur
baik dalam hal lokasi kekuasaan sampai pada penentuan ketersediaan sumber daya yang
dibutuhkan masyarakat.

2c.  PEMINATAN  : KELEGISLATIFAN

2009G0J201 Protokoler dan Kehumasan Dewan (MPB) 3 (1-2)
Mempelajari tentang perencanaan dan penyusunan program/kegiatan kehumasan dan
keprotokolan, berlatih mempersiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan dan pelaksanaan humas, berlatih melaksanakan koordinasi dan tata cara
memfasilitasi hubungan antara Pemda dengan masyarakat serta organisasi masyarakatnya,
pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi, penyiaran melalui pers dan penyiaran bentuk lain,
sampai pada bentuk pelaporan tugas pada atasannya.

2009G0HJ211 Tata Naskah Dinas (MKB) 2 (1-1)
Dalam mata kuliah ini mempelajari tentang dasar-dasar surat-menyurat dinas, pembuatan surat-surat
dinas, bentuk-bentuk surat dinas, pengarsipan surat dan operasional dari surat-menyurat. Untuk
lebih meningkatkan penguasaan dan keterampilan mahasiswa.

2009G0J221 Tata Cara Persidangan (MKB) 3 (1-2)
Berisi materi tentang bagaimana mekanisme dan tata cara persidangan sesuai dengan Tata Tertib
Dewan, yang meliputi berbagai proses, yaitu; adanya masukan dari pemda ke badan legislatif
melalui penyampaian nota paripurna, rapat panitia musyawarah, yang memutuskan apakah perlu
dibahas dan dibentuk panitia khusus atau komisi. Panitia khusus membahas dan meminta masukan
dari komisi/fraksi; kemudian dibahas lagi. Dalam mekanisme persidangan ini memungkinkan pula
diadakan sistem voting.

2009G0J202 Proses Legislatif di Indonesia (MKK) 3 (1-2)
Membahas tentang proses legislasi atau perencanaan dan penyusunan peraturan perundang-
undangan pada badan-badan pembuat undang-undang baik tingkat Pusat maupun Daerah,
terutama teknik-teknik pembuatan aturan bawahan (Keputusan Menteri, Dirjen, Sekjen dan
seterusnya;  Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis), serta membahas teknik pembuatan
Tap MPR. Demikan juga dibahas mengenai proses pengawasan dan proses anggaran yang
merupakan satu kesatuan dalam fungsi legislatif di Indonesia. Selanjutnya mahasiswa
mengamati pelaksanaan ke-3 fungsi legislatif tersebut pada DPRD propinsi, kabupaten atau
kota.

2009G0J203 Organisasi Kelegislatifan (MKB) 3 (1-2)
Mempelajari pengertian organisasi kelegislatifan, proses perencanaan, penyusunan tugas-
tugas kelegislatifan, melatih secara teknis dan membuat strategi dalam mengatasi kendala,
membahas teknik pembuatan undang-undang, dan sebagainya.

2009G0J304 Praktek Penyusunan Perundang-undangan (MBB) 3 (1-2)
Dibahas mengenai istilah dan pengertian perundang-undangan, tempat proses dan teknik
penyusunan perundang-undangan, asas dan kaidah hukum perundang-undangan di Indonesia,
Landasan hukum perundang-undangan di Indonesia, lembaga negara  dan pemerintahan serta
peraturan perundang-undangan yang dihasilkannya, jenis dan fungsi peraturan perundang-undangan
di Indonesia, proses penyusunan perundang-undangan di Indonesia, pengundangan dan rangka
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dasar peraturan perundang-undangan, penjelasan dan perubahan peraturan perundang-undangan,
serta latihan penyusunan perundang-undangan.

2009G0J305 Dokumentasi Perundang-undangan (MKB) 3 (1-2)
Mata kuliah ini berisi tentang arti dan fungsi serta peran dokumentasi peraturan perundang-
undangan dan perda, alur kerja dalam bidang dokumentasi perundang-undangan dan perda,
arsip serta berbagai sistem jaringan informasi, pemanfaatan sumber informasi dan sarana
informasi dalam rangka proses dan tujuan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan
perda.

2009G0J306 Kesekretariatan Dewan (MKB) 3 (1-2)
Menjelaskan tentang pengertian kesekretariatan secara umum, kemudian dijabarkan secara khusus
tentang tugas, kedudukan serta fungsi kesekretariatan Dewan. Selanjutnya dijelaskan tentang
mekanisme dan proses pengelolaan kesekretariatan dewan dalam rangka pelaksanaan fungsi
pelayanan administrasi terhadap anggota dewan (DPR/DPRD).

1. REKAPITULASI JUMLAH SKS
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI

1a.  PEMINATAN: ADMINISTRASI PERTANAHAN

No. Kelompok Mata Kuliah Bobot
SKS

1 Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 10
2 Keahlian Berkarya (MKB) 36
3 Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 27
4 Perilaku Berkarya (MPB) 33
5 Pengembangan Kepribadian (MPK) 4

110

1b.  PEMINATAN: ADMINISTRASI LOGISTIK

No. Kelompok Mata Kuliah Bobot
SKS

1 Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 7
2 Keahlian Berkarya (MKB) 36
3 Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 30
4 Perilaku Berkarya (MPB) 33
5 Pengembangan Kepribadian (MPK) 4

110

1c.  PEMINATAN: ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

No. Kelompok Mata Kuliah
Bobot
SKS

1 Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 7
2 Keahlian Berkarya (MKB) 43
3 Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 35
4 Perilaku Berkarya (MPB) 18
5 Pengembangan Kepribadian (MPK) 7

110
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1d.  PEMINATAN: ADMINISTRASI KEUANGAN

No. Kelompok Mata Kuliah Bobot
SKS

1 Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 13
2 Keahlian Berkarya (MKB) 41
3 Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 31
4 Perilaku Berkarya (MPB) 21
5 Pengembangan Kepribadian (MPK) 4

110

1e.  PEMINATAN: KEARSIPAN

No. Kelompok Mata Kuliah
Bobot
SKS

1 Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 9
2 Keahlian Berkarya (MKB) 40
3 Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 44
4 Perilaku Berkarya (MPB) 13
5 Pengembangan Kepribadian (MPK) 4

110

1f.  PEMINATAN: ADMINISTRASI BISNIS

No. Kelompok Mata Kuliah Bobot
SKS

1 Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 7
2 Keahlian Berkarya (MKB) 40
3 Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 40
4 Perilaku Berkarya (MPB) 19
5 Pengembangan Kepribadian (MPK) 4

110

1g.  PEMINATAN: ADMINISTRASI SEKRETARI

No. Kelompok Mata Kuliah Bobot
SKS

1 Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 7
2 Keahlian Berkarya (MKB) 42
3 Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 41
4 Perilaku Berkarya (MPB) 16
5 Pengembangan Kepribadian (MPK) 4

110
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2. REKAPITULASI JUMLAH SKS
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

2a.  PEMINATAN: TATA PEMERINTAHAN

No. Kelompok Mata Kuliah Bobot
SKS

1 Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 7
2 Keahlian Berkarya (MKB) 53
3 Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 33
4 Perilaku Berkarya (MPB) 13
5 Pengembangan Kepribadian (MPK) 4

110

2b.  PEMINATAN: PEMBANGUNAN DAERAH

No. Kelompok Mata Kuliah Bobot
SKS

1 Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 13
2 Keahlian Berkarya (MKB) 47
3 Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 36
4 Perilaku Berkarya (MPB) 10
5 Pengembangan Kepribadian (MPK) 4

110

2c.  PEMINATAN: KELEGISLATIFAN

No. Kelompok Mata Kuliah Bobot
SKS

1 Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 10
2 Keahlian Berkarya (MKB) 47
3 Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 36
4 Perilaku Berkarya (MPB) 13
5 Pengembangan Kepribadian (MPK) 4

110

1. PROGRAM STUDI ADMINISTRASI

DOSEN TETAP
No. Nama Dosen NIP Sandi
1 Bewa Ragawino, SH. M.Si 19520909 198003 1 004 GA047
2 Prof. Dr. H. Tachjan, M.Si. GO001

3
Prof. Dr. H. Asep Kartiwa, SH.,
MS.

19620318 198603 1 002 GO002

4 Dr. Herijanto Bekti, M.Si. 19610823 198803 1 002 GO003
5 Drs. Wahyu Gunawan,  M.Si. 19650704 199302 1 001 GO004
6 Dr. R. Dudy Heryadi,  M.Si. 19650426 199103 1 002 GO005
7 Drs. Saifullah Zakaria, 19641129 199103 1 003 GO006
8 Prof. Dr. H. Budiman Rusli, Drs. 19600509 198603 1 006 GO008
9 Dr. R. Abdul Musyawardi Ch., 19570910 198803 1 001 GO011
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No. Nama Dosen NIP Sandi
M.Si.

10 Asep Rachlan, Drs. 19560723 198601 1 001 GO012
11 Dr. Asep Sumaryana, M.Si. 19620107 199203 1 002 GO013
12 H. Ade Rusmana, MM GO014
13 Arie Surya Gautama, SE., S.Sos. 19690428 199903 1 001 GO015

14
Prof. Dr. H. Dede Mariana,
M.Si.

19630313 198803 1 001 GO016

15 Dr. Hj. R. Ira Irawati, M.Si. 19700325 199403 2 001 GO017

16
Prof. H.A.D. Saefullah, MA.,
Ph.D

194106111969101001 GO022

17 Agus Wahyudi Riana, Drs. 19640810 198902 1 001 GO025
18 B.C.S. Sungkono, Drs., MA. 19520810 197903 1 006 GO030
19 Drs.Bambang Hermanto, , M.Si. 19610704 198902 1 001 GO031
20 Dr. Didin Muhafidin, M.Si. 19690508 199403 1 002 GO038
21 Djakaria Ardiwinangun, Drs. GO039
22 Hj. Emilia Ramali, Dra. 19480919 198203 2 001 GO040

23
Dr. H. Entang Adhy Muhtar,
MSi.

19580504 198601 1 001 GO041

24 Prof. Dr. Hj. Erlis Karnesih, MS. 19460817 197803 2 001 GO042
25 Dr. Hj. Erna Maulina, M.Si. 19621009 199009 2 001 GO043

26
Hadiyanto A. Rahim, S.Sos.
M.IKom

19671223 199802 1 001 GO044

27 Hasan Sidik, SH., M.Hum. 195904251989021001 GO046
28 Hidayat Kandaatmadja, Drs. GO048
29 Levri Ardiansyah, S.IP. 19721031 199903 1 001 GO057
30 Moch. Zaenudin, Drs. 131656212 GO061
31 H. Moh. Hatta, Drs. 130528267 GO062

32
Dr. H. Nandang Alamsyah D.,
SH., MH.

19671215 199302 1 001 GO070

33 Nenden Kostini, SE. M.Si 19741117 200112 2 002 GO071

34
Neneng Weti Isnawati, Dra.
M.Si

19641204 199001 2 001 GO073

35
Dr. R. Nunung Nurwati, Drs.,
MS.

131606042 GO074

36 Drs. Rahman Mulyawan, , MS. 19671020 199302 1 001 GO078
37 Ria Arifianti, S.IP. M.Si 19730307 199802 2 001 GO080
38 Dr. Muhamad Rizal, SH., MH. 19710119 200112 1 002 GO082

39
Prof. Dr. H. Sam'un Jaja
Raharja, M.Si.

19630828 199001 1 001 GO085

40 Dr. Hj. Sintaningrum, MT. 19690113 199203 2 001 GO086
41 Soeroto, Drs. GO089
42 Sri Sulastri, Dra., M.Si. 19620515 198603 2 003 GO090
43 Sudirman Suyoso Putro, SH. 19530807 198503 1 001 GO091
44 Dr. Suryanto, SE., M.Si. 19700715 200112 1 001 GO092
45 H. M. Sutisna Oteng, Drs., MM. 130235246 GO093
46 Hj. Tin Kartini Kosim, Dra. 130354235 GO098
47 Tintin Nartini, Dra. 130321184 GO099
48 H. Yan Mulyana, Drs. 19521112 198312 1 001 GO103
49 Sawitri Budi Utami, S.IP., M.Si. 19691206 199805 2 001 GO105
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No. Nama Dosen NIP Sandi
50 Tetty Herawaty, S.Si., ST. 132300467 GO260
51 Prof. Dr. Nasrullah Nazsir, MS. 19500819 198601 1 001 GO330
52 Darto Miradhia M., S.IP. M.Si 19720515 200212 1 001 GO348

53
Rudi Saprudin Darwis, S.Sos.
M.Si

19690228 199802 1 001 GO364

54 Hetty Krisnani, Dra., MS. 19560408 198203 2 001 GO374
55 Arianis Chan, S.IP. M.Si 19760429 200312 2 001 GO391
56 Dr. Heru Nurasa, MA. 19610430 198702 1 001 GO393

DOSEN TIDAK  TETAP
No Nama Dosen NIP Sandi
1 A. Suhemi Hafni, Drs. 130217697 GO104
2 H. Agus Nero Sopyan, Drs. 131997848 GO108
3 Meita Lukitawati, S.S. GO113
4 Hasanudin Tatang, Drs. 060048498 GO115
5 Djanuardi, SH. 132041239 GO118
6 Sri Dewi Anggraeni, SH., CN. 131606041 GO121
7 Henny Sri Mulyani R., Dra. 131929832 GO125
8 Sri Mulyani Sanroi, Dra. 131124014 GO126
9 Sussy Susanti, S.Si. 132311978 GO127
10 Toni Toharudin, S.Si. 132145761 GO129
11 Badruzaman, Drs. GO130
12 Bambang Wahyudi, SH. 060030673 GO145
13 Iming Suhandi, Drs. GO147
14 KPH. Soerio Baswendro, SH. 060042604 GO148
15 Moch. Mulya, Drs., SH. GO154
16 Moch. Rachmat, SH. GO155
17 Moch. Toha, Drs., Ak. GO156
18 Moekijat, Drs. 120009477 GO157
19 H. Moch. Kusman, Drs. 480068106 GO159
20 H. Nurkustia, Drs., Ak. 480057771 GO160
21 Perang Syahrip, SH. 060049828 GO161
22 H. Sosya Sonjaya, Drs. 80903862 GO164
23 H. Suherman Karsana, Kol. 20688 GO165
24 Sukarna, Drs. GO166
25 H. A. G. Sunendar, Drs. 01234008 GO167
26 Usmansyah Yusuf, SH. 130528257 GO170
27 Wahyudin, Drs. 010106390 GO171
28 Achmad Zaini Tarmidji, Drs., SH. 42030010 GO173
29 F.X. Yuwono, Drs., M.Sc. 060023983 GO176
30 M. Hariyadi, S.ST., Ak. 060085834 GO178
31 Moch. Arief Risman, S.E. 060092688 GO179
32 H. E. Ristandi, Drs., Ak. 060036032 GO180
33 Supratman Sasmita, Drs., Ak. 060060031 GO182
34 Sutikno, S.Sos., M.Si. 060080194 GO183
35 Suwarno, Drs. 060034742 GO184
36 Y. Merukh, Drs. 060009332 GO186
37 Zamri Rasyid, Drs. 060034509 GO187
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No Nama Dosen NIP Sandi
38 Zulkarnaen Rozali, Drs., Ak. 060040499 GO188
39 Bilmar Parhusip, Drs., M.Si. 060 049 1 GO190
40 Dungtji Munawar, Drs., M.Si. 060035886 GO192
41 Salam Efendi, SE. 060029710 GO194
42 Bambang Widiyanto, SE., Ak. 10270 GO195
43 A. Tamba, Drs., MM. 260002596 GO196
44 Agus Sumiarsa, SH. 750003076 GO199
45 Dr. Aslan Noor, SH. 010160154 GO200
46 Ir. Zen Widiatmaka, M.Eng. 010204292 GO204
47 Hj. Epong Sukaesih, SH. 480064168 GO207
48 Komar A., Drs., MM. 480066179 GO209
49 H. Lalang Gandasukmaya, Drs. 480057911 GO210
50 H. Sony Djokosantoso, Drs., M.Si. GO212
51 Sony Sondyamond, Drs., M.Si. GO213
52 H. Achmad Dachlan, Drs. 060035869 GO216
53 Dodi Hidayat, SH. 060033853 GO217
54 Eman Suherman, SH. 260002476 GO218
55 Kusnida Indrajaya, S.Sos., M. GO219
56 R. Iip Hidayat, Drs. 132010423 GO225
57 Dr. Edi Suryadi, Drs., MS. 131626694 GO230
58 Nani Imaniyati, Dra., MS. 131664354 GO231
59 Nono Supriatna, Drs. 131645102 GO232
60 Dewi Setiati, Dra. GO235
61 Ratna Dewi Farida, SE., Ak. GO241
62 Indra Surya, SE., Ak. 891008 GO244
63 Endang Suhendar, Drs. GO245
64 Ir. B.M.A. Anaconda, M.Si. GO250
65 Agus Jaenudin, S.Si. GO251
66 Mumu Djuarna, BA. GO257
67 Agus Winarman, SH. GO264
68 H. Dedi Rahmansyah, SE. 591730 GO275
69 Hariyanto, Drs. GO283
70 M. Sidhi Nugroho, SE. 060080426 GO291
71 Nelsi Wisma, SE., Ak. 29704118 GO292
72 Ninis A.D., M.Lib., Dra. GO295
73 Yenni Yunithawati, SH., SP1. GO315
74 Rudy Widodo, Drs., M.Sc. 060071669 GO345
75 Uum, Drs. 060035890 GO354
76 Sunggoro Trirahardjo, Drs., Psi. 131873126 GO355
77 Bachtiar Sibarani, SH., MH. 060051382 GO360
78 B. Undik Sani, SH. GO372
79 Yeti Nteseo, Dra., M.Eng. GO373
80 Zulhanif, S.Si. 132257915 GO376
81 Alan Nufti, SE. GO377
82 Wadiyo, S.ST. 060083847 GO378
83 Sulis Setiawati, Dra. 480116293 GO380
84 Ade Kadarisman, S.Sos. 132283656 GO386
85 Supratman, SE., Ak. GO390
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No Nama Dosen NIP Sandi
86 Budi Mugia R., SE. 060080408 GO392

87
Ditto Hendro Prakoso, Sh., MSIR.,
MSCJ

GO394

88 Setiadi P. Iskandar, Drs. 480116280 GO395
89 Herry Wibowo, S.Psi., MM GO476

2. PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DOSEN TETAP
No. Nama Dosen NIP Sandi
1 Dr. A. Widanarto, Drs., M.Si. 19550522 198303 1 003 GO020
2 D. Asep Jatnika, Drs. 19671222 199203 1 003 GO028
3 Awan Yuswanda Abdullah, Drs., M.Si. GO029
4 Dede Sri Kartini, Dra., M.Si. 19670112 199203 2 002 GO036
5 Hj. Emilia Ramali, Dra. 19480919 198203 2 001 GO040
6 Drs . Herry Suharyadi, MS. 19600523 198702 1 001 GO047
7 Iman Soleh, S.IP. M.Si 19701213 200112 1 001 GO051
8 Iyep Saefulrahman, S.IP., M.Si. 19730302 200112 1 001 GO054
9 Jajang Sutisna, Drs. 19670925 199403 1 002 GO055
10 M. Sugandhi G., Drs., M.Si. 19501114 198403 1 001 GO058
11 Moh. Ernan Arno Amsari, Drs., MA. GO064
12 Mudiyati Rahmatunnisa, Dra., MA. Ph.D 19690509 199403 2 001 GO066
13 Dr. H. Nandang Alamsyah D., SH., MH. 19671215 199302 1 001 GO070
14 Rahman Mulyawan, Drs., MS. 19671020 199302 1 001 GO078
15 Ratnia Solihah, S.IP., M.Si. 19720714 199903 2 002 GO079
16 R. Tati Suryati, Dra., M.Si. GO095
17 Prof. H. Utang Suwaryo, MA. 19590813 198601 1 001 GO101
18 Prof. Dr. Samugyo I. R., MA. 195811021984031001

DOSEN TIDAK TETAP
No. Nama Dosen NIP Sandi
1 Sony Sondyamond, Drs., M.Si. GO213
2 Elvinaro Ardianto, Drs., M.Si. 131802488 GO322
3 Agus Hermawan, Ir., M.Si. 480114200 GO326
4 Ir. Agus Hermawan, M.Si. 480114200 GO326
5 Antik Bintari, S.IP. 19750830 200312 2 002 GO387
6 Bambang Y. Sundayana, Drs. GO397
7 Yaya Hidayat, Drs. 480064392 GO398
8 Mukti Subagja, S.E., M.Si. 480118508 GO400
9 Yudi Kuncoro, AP., MM 010249476 GO465
10 Ade Setiawan, Dra., M.Si. GO492
11 Neneng Yani Yuningsih, S.IP., M.Si. 19751228 200502 2 001
12 Siti Witianti, S.IP., M.Si. 19750104 200604 2 001
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II. PROGRAM SARJANA (S1)

A. KURIKULUM DAN ISI POKOK MATA KULIAH JURUSAN ILMU
ADMINISTRASI NEGARA

DAFTAR  MATA  KULIAH

SEMESTER GANJIL

No Sandi Nama Mata Kuliah Bobot
SKS

Prasyarat

1 UNX10.106 Pendidikan Kewarganegaraan 2(2-0)
2 UNX10.104 Bahasa Inggris 2(2-0)
3 UNX10.103 Bahasa Indonesia 2(2-0)
4 UNG.10102 Dasar-dasar Ilmu Politik 2(2-0)
5 UNX10.101 Agama 2(2-0)
6 B10B.111 Pengantar Ilmu Ekonomi 2(2-0)
7 UNG.10101 Dasar-dasar Ilmu Sosial 3(3-0)
8 G10A.101 Pengantar Ilmu Administrasi

Publik
3(3-0)

9 A10A.303 Hukum Administrasi Negara 3(2-1) A10A.201
10 G10A.301 Teori Organisasi 3(3-0) G10A.202
11 G10A.302 Statistik Sosial 3(3-0)
12 G10A.303 Sistem Informasi Manajemen 3(3-0) G10A.202
13 G10A.304 Akuntansi Sektor Publik 3(2-1) B10B.111
14 G10A.305 Administrasi Pembangunan 3(3-0) G10A.101
15 G10A.306 Sistem Administrasi Negara

Indonesia
3(3-0) G10A.101

16 G10A.501 Manajemen Pertumbuhan
Wilayah

3(3-0) G10A.401

17 G10A.502 Budaya Organisasi 3(3-0) G10A.301
18 G10A.503 Metode Penelitian Sosial 3(3-0)
19 G10A.504 Administrasi Perpajakan 2(2-0) G10A.304
20 G10A.505 Kepemimpinan 3(2-1) G10A.202
21 G10A.506 Ekonomi Administrasi Publik 2(2-0) B10B.111
22 G10A.507 Manajmen Strategik 3(3-0) G10A.202
23 G10A.508 Sistem Pemerintahan Daerah 3(3-0) G10A.306
24 G10A.701 Administrasi Publik

Kontemporer
3(3-0) G10A.208

25 G10A.702 Ekologi Administrasi )* 3(3-0)
26 G10A.703 Keuangan Daerah )* 3(3-0)
27 G10A.704 Administrasi Pertanahan )* 3(3-0)
28 G10A.705 Manajemen Kinerja )* 3(3-0)
29 G10A.706 Birokrasi Pemerintahan )* 3(3-0)
30 G10A.707 Human Services Organization )* 3(3-0)
31 G10A.708 Konflik & Resolusi Konflik

dalam Administrasi Publik )*
3(3-0)

TOTAL SKS 85

Ket. : )* Mata Kuliah Pilihan
Pilih 4 dari 7 Mata Kuliah Pilihan
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SEMESTER GENAP

No Sandi Nama Mata Kuliah Bobot
SKS Prasyarat

1 A10A.201 Sistem Hukum Indonesia 3(3-0)
2 G10A.202 Organisasi & Manajemen 3(3-0) G10A.101
3 G10A.203 Komunikasi Administrasi 2(2-0) G10A.101
4 UNG.30101 Filsafat Ilmu 3(3-0)
5 G10A.205 Kependudukan 2(2-0) G10E.150
6 G10A.206 Manajemen Perkantoran 2(2-0) G10A.101
7 G10A.207 Teori Perubahan Sosial &

Pembangunan
3(3-0) G10A.150

8 G10A.208 Teori & Konsep Administrasi
Publik

3(3-0) G10A.101

9 G10A.401 Kebijakan Publik 3(3-0) G10A.208
10 G10A.402 Perilaku Organisasi 3(3-0) G10A.202
11 G10A.403 Teknologi Informasi

Administrasi
3(3-0) G10A.303

12 G10A.404 MSDM Mikro 3(3-0) G10A.101
13 G10A.405 Etika Administrasi Publik 3(3-0) G10A.204
14 G10A.406 Perencanaan Pembangunan 3(2-1) G10A.305
15 G10A.407 Sistem Pengawasan dalam

Administrasi Publik
3(2-1) G10A.208

16 UNX.10.607 Kuliah Kerja Nyata 3(3-0) >=110SK
S

17 G10A.601 Manajemen Perubahan 3(3-0) G10A.301
18 G10A.602 Metode Penelitian

Administrasi
3(2-1) G10A.503

19 G10A.603 Keuangan Negara 3(3-0)
20 G10A.604 Manajemen Kekayaan Negara 3(3-0)
21 G10A.605 Manajemen Pelayanan Publik 3(2-1)
22 G10A.606 Perbandingan Administrasi

Negara
3(2-1)

23 UNX10.809 Seminar UP 1(1-0)
24 UNX10.810 Skripsi 5 UNX10.809

TOTAL SKS 69

REKAPITULASI JUMLAH SKS
YANG WAJIB DIAMBIL MAHASISWA

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

No. Jenis Mata Kuliah Bobot
(SKS)

1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 8
2. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 55
3. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 58
4. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) 7
5. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 17

Jumlah 145
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ISI POKOK MATA KULIAH

UNX10.101 Agama (MPK) 2(2-0)
Mengembangkan sikap dan perilaku yang didasarkan pada nalar keilmuan yang didasarkan pada
pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan agama, serta meningkatkan iman, taqwa, hubungan
baik manusia dengan sesamanya dan  mahluk sekitarnya, hubungan baik dengan Tuhan Yang
Maha Esa. Pondasi ini digunakan untuk memahami dan menjelaskan konteks administrasi
negara sebagai ilmu dan juga seni.

UNX10.103 Bahasa Indonesia (MPK) 2(2-0)
Penerjemahan ejaan yang disempurnakan dan tanda bahasa,car- cara  pembentukan istilah,
cara-cara pembuatan definisi,ketetapan pemilihan kata/bentuk kata dalam kalimat, ketetapan
pengungkapan ide dalam kalimat efektif, kesalahan umum dalam kalimat mahasiswa : kalimat
terlalu panjang, kalimat yang belum lengkap, penggunaan kata secara berlebihan dalam kalimat,
dan  kerancuan kalimat

UNX10.104 Bahasa Inggris (MKK) 2(2-0)
Mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa perpaduan antara grammar (tata bahasa) lanjutan dan
reading comprehension (pemahaman wacana, dengan menekankan pada kemampuan berbicara
Speaking ability), melakukan (presentation), dan diskusi (discussion) dalam bahasa Inggris.

UNX10.106 Pendidikan Kewarganegaraan (MPK)2(2-0)
Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini membahas tentang latar belakang pendidikan
kewarganegaraan, kerangka dasar kehidupan nasional, wawasan nasional, wawasan nusantara,
ketahanan nasional, otonomi daerah dan pembangunan berkelanjutan.

B10B.111 Pengantar Ilmu Ekonomi (MKK) 2(2-0)
Menjelaskan tentang Introduksi konsep-konsep ekonomi, memahami perbedaan antara pendekatan
makro ekonomi dan mikro ekonomi. Aneka macam metode dalam ilmu ekonomi, sistem-sistem
ekonomi dibandingkan secara komparatif. Introduksi ilmu ekonomi keynesian dan aneka konsep
keynesian, eterminasi pendapatan nasional, aneka macam variabel makro agregat, GNP, GDP,
persoalan keseimbangan makro, Keseimbangan Inflatoir, deflatoir. Membahas kebijakan ekonomi
umum, membahas aspek-aspek ekonomi mikro, kapita selekta bidang makro ekonomi.

UNG.10102 Dasar-Dasar Ilmu Politik (MKK) 2(2-0)
Membahas secara umum mengenai berbagai pandangan tentang ilmu politik, obyek serta studi
ilmu termasuk ruang lingkup politik. Menguraikan pula tentang tujuan dan fungsi negara dan
masyarakat/individu dalam politik.

UNG.10101 Dasar-Dasar Ilmu Sosial (MKK) 3(3-0)
Mengintrodusikan konsep-konsep dasar sosiologi yang fungsional dalam studi ilmu administrasi
negara dan merujuk abstraksi pada fenomen masyarakat administrasi. Perhatian diacukan pada
pengertian manusia sebagai mahluk sosial dan terbentuknya kelompok sosial, pranata sosial,
interaksi sosial, kekuasaan dan wewenang, serta sistem sosial. Matakuliah ini juga mengkaji
perihal kebudayaan, peradaban, perubahan sosial serta permasalahannya.

G10A.101 Pengantar Ilmu Adm.Publik (MKK) 3(3-0)
Mata kuliah ini menguraikan tentang pengertian dasar administrasi, sejarah asal usul administrasi,
filosofi administrasi, administrasi sebagai ilmu dan juga sebagai seni, sistematika ilmu administrasi,
peran penting administrator, asas-asas administrasi, fungsi-fungsi administrasi, pengenalan teori
administrasi, hingga pada pengenalan teori pembuatan keputusan. Matakuliah ini juga memberikan
pembahasan pada berbagai aspek studi ilmu administrasi yang berkembang pada situasi dan kondisi
kontemprorer.
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A10A.201 Sistem Hukum Indonesia (MBB) 3(3-0)
Mata kuliah SHI mengkaji dan mengembangkan komponen-komponen dari sistem hukum
positif tertentu, yaitu baik komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya
hukum, ketiga komponen ini berhubungan secara fungsional yang satu dengan yang lainnya,
apabila salah satu dari ketiga komponen itu disfungsional, akan mengganggu jalannya fungsi
sistem hukum positif tertentu yang bersangkutan.

G10A.202 Organisasi Dan Manajemen (MKB) 3(2-1)
Membahas pengertian mengenai organisasi dan manajemen, sejarah
perkembangan/pertumbuhan organisasi dan manajemen, keterkaitan administrasi, organisasi dan
manajemen, dasar, sifat, unsur dan tujuan organisasi dan manajemen, macam dan fungsi
organisasi dan manajemen, pengertian, unsur dan sifat organisasi dan manajemen, proses dan
prinsip perencanaan, pengorganisasian, pengertian dan aktivitas penggerakan, pengertian
maksud dan tujuan pengawasan dalam organisasi.

G10A.203 Komunikasi Administrasi (MKB) 3(3-0
Menguraikan tentang definisi komunikasi, ruang lingkup komunikasi, arti penting komunikasi
dalam administrasi, komunikasi massa, public opinion dan PR dalam administrasi publik di
Indonesia termasuk juga menjelaskan pengertian dan sejarah  perkembangan PR, macam-
macam publik dalam PR, fungsi PR, tujuan PR, proses PR, PR sebagai fungsi manajemen, dan
arti penting PR sebagai bagian komunikasi dalam administasi.

UNG.30101 Filsafat Ilmu (MKK) 3(3-0)
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian filsafat dan cabang-cabangnya (a.l. : metafisika,
logika, etika,estetika). Beberapa filsafat yang berkaitan dengan ilmu administrasi  negara (a.l. :
filsafat kebudayaan, filsafat politik, filsafat hukum, filsafat agama, filsafat bahasa) serta metode-
metode filsafat yang dapat membantu studi (a.1: metode skeptis dan kritis, metode dialektik,
metode eksistensialisme dan fenomenologi).

G10A.205 Kependudukan (MBB) 2(2-0)
Mata kuliah ini membahas tentang pemikiran, konsep teoritis, ruang lingkup studi serta berbagai
variabel dan aspek kependudukan dihubungkan dengan kegiatan pembangunan dan kehidupan
suatu  negara, sehingga mahasiswa memahami bahwa kependudukan sebagai subjek dan objek
pembangunan, terutama dalam pembangunan di negara Republik Indonesia. Menguraikan
tentang pengertian perbendaharaan negara, penyusunan administrasi (umum), penyusunan competabel
(benda-benda), pengawasan, pemeriksaan, tuntutan ganti rugi dan perhitungan (pertanggungjawaban).

G10A.206 Manajemen Perkantoran (MKB) 2(2-0)
Pengajuan materi manajemen perkantoran membahas mengenai :
Pengertian  administrasi, manajemen, kantor, menetapkan ruang lingkup manajemen perkantoran,
organisasi kantor, manajer kantor, komunikasi kantor, formulir, surat menyurat (korespondensi),
metode, prosedur dan sistem, laporan, kearsipan, perencanaan gedung, tata ruang, mesin dan perabot
kantor.

G10A.207 Teori Perubahan Sosial & Pembangunan (MKK) 3(3-0)
Mata kuliah ini menjelaskan tentang apa itu perubahan sosial, teori-teori perubahan sosial,
faktor penyebab dan strategi sosial serta perubahan sosial dan pembangunan setelah
menyelesaikan mata kuliah ini.

G10A.208 Teori & Konsep Adm.Publik (MKK) 3(3-0)
Mata kuliah ini menguraikan tentang pengertian publik; pengertian administrasi publik,
organisasi publik dan manajemen publik; dasar pemikiran administrasi publik dan administrasi
negara; perbedaan antara administrasi negara, administrasi publik, organisasi publik dan
manajemen publik; elemen administrasi publik; fungsi inti administrasi publik; proses
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administrasi publik; paradigma administrasi publik; peran penting administrator publik,
kebijakan publik; keuangan publik, birokrasi publik hingga praktika administrasi publik di
Indonesia. Mata kuliah ini juga memberikan pembahasan pada berbagai aspek studi ilmu
administrasi publik yang berkembang pada situasi dan kondisi kontemprorer.

A10A.303 Hukum Administrasi Negara (MKK) 3(2-1)
Mata kuliah ilmu hukum administrasi negara menjawab secara deskriptif pertanyaan-pertanyaan
sekitar hukum sdministrasi negara. Seperti diantaranya, apakah komponen-komponen dari
sistem hukum administrasi negara, apa tugas ilmu hukum administrasi negara, apa arti tugas dari
negara dan pemerintah serta administrasi negara, apakah objek ilmu hukum administrasi negara,
apakah tugas hukum administrasi negara, apa sebab harus ada hukum administrasi negara, apa
yang menjadi tugas pokok pemerintah dan apa pula yang menjadi tugas tambahannya, apakah
ketetapan itu dan sebutkan identitas ketetapan serta sebutkan dan jelaskan macam-macam
ketetapan, bagaimana sengketa administrasi negara diselesaikan oleh peradilan tata usaha
negara, apakah syarat-syaratnya yang harus dipenuhi untuk aparat pemerintah yang baik dan
akhirnya apa yang dimaksud dengan pemerintah yang baik itu.

G10A.301 Teori Organisasi (MKK) 3(3-0)
Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan pendekatan teori organisasi mikro dan makro,
serta penerapannya pada organisasi publik, organisasi swasta, dan organisasi nirlaba.

G10A.302 Statistika Sosial (MKB) 3(3-0)
Membahas statistik deskriptif: data statistik, penyajian data distribusi frekuensi, penyajiannya
dalam gambar/grafik, berbagai macam  ukuran dan makna deret waktu. Membahas statistik
inferensial: statistik induktif, teori dan distribusi sampling, teori menaksir, hipotesis dan korelasi
regresi

G10A.303 Sistem Informasi Manajemen (MKB) 3(3-0)
Menguraikan arti dan peranan sistem informasi manajemen, hubungannya dengan pengambilan
keputusan, perencanaan, desain dan  implementasi sistem informasi manajemen, prospek sistem
informasi manajemen, sistem informasi manajemen kontemprorer dan evaluasi sistem informasi
manajemen.

G10A.304 Akuntansi Sektor Publik (MKB) 3(2-1)
Membahas tentang akuntansi terkini untuk sektor publik, pembagian dan metode pembukuan
serta proses pembukuan dan pembahasan soal-soal akuntansi sektor publik.

G10A.305 Administrasi Pembangunan (MKK) 3(3-0)
Mata kuliah ini membahas tentang beberapa konsep pembangunan, mencakup pembahasan
mengenai isu-isu pembangunan dewasa ini dibahas dalam perspektif administrasi publik yang
memfokuskan diri pada isu-isu pokok pembangunan, diantaranya: kemiskinan dan kesenjangan,
kependudukan, kesehatan, pendidikan, daya beli, bantuan dan utang luar negeri, kesetaraan
gender, dan sebagainya.

G10A.306 Sistem Adm. Negara Indonesia (MKK) 3(3-0)
Mata kuliah ini menguraikan tentang pengertian sistem administrasi negara Indonesia, sejarah
asal-usul sistem administrasi negara Indonesia, filosofi sistem administrasi negara Indonesia,
administrasi sebagai ilmu dan juga sebagai seni dalam sistem administrasi negara Indonesia.
Mata kuliah ini juga memberikan pembahasan pada berbagai aspek studi ilmu administrasi
publik yang berkembang pada situasi dan kondisi kontemprorer.

G10A.401 Kebijakan Publik (MKB) 3(3-0)
Membahas pengertian dan lingkup studi kebijakan publik, hubungan kebijakan publik dengan
administrasi negara dan kepentingan publik, proses/siklus pembuatan kebijakan publik, faktor-
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faktor yang mempengaruhi kebijakan publik, analisis kebijakan publik, model-model analisis
dalam proses pembuatan kebijakan publik, metode/teknik analisis kebijakan publik.

G10A.402 Perilaku Organisasi (MPB) 3(3-0)
Mata kuliah ini membahas tentang perilaku manusia di dalam organisasi dengan menganalisis
dampak perilaku individu, perilaku kelompok, struktur dan proses organisasional terhadap
peningkatan kinerja organisasi.

G10A.403 Teknologi Informasi Administrasi (MKB) 3(3-0)
Mata kuliah ini membahas tentang penerapan konsep, teori, model dan strategi, penerapan
teknologi informasi dalam pelayanan publik dengan tujuan untuk, mendesain model pelayanan
publik yang berbaris teknologi informasi

G10A.404 Manajemen Sdm Mikro (MKK) 3(3-0)
Mata kuliah ini membahas tentang pentingnya mengelola sumber daya manusia secara khusus
(pegawai negeri), secara umum kajian MSDM Mikro membahas tentang kebijakan pemerintah
dibidang kepegawaian, perencanaan, penarikan hak dan kewajiban, diklat, kenaikan pangkat,
dan jabatan serta pemberhentian pegawai.

G10A.405 Etika Administrasi Publik (MPB) 3(3-0)
Menguraikan tentang pengertian dan dasar etika administrasi publik di Indonesia kode etik,
etika atasan dan bawahan, pembinaan moral, wewenang dan tanggung jawab etika administrasi.

G10A.406 Perencanaan Pembangunan (MKK) 3(2-1)
Menguraikan tentang pengertian perencanaan pembangunan, urgensi perencanaan
pembangunan, perencanaan komprehensif, unsur perencanaan disjointed incrementallis, status
organisasi perencanaan serta berbagai faktor perencanaan.

G10A.407 Sistem Pengawasan Adm Publik (MKB) 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang arti pentingnya pengawasan terhadap administrasi publik, bai
berupa pengawasan represif, pengawasan fungsional, pengawasan legislatif, ataupun
pengawasan sosial. Berbagai aspek studi organisasi modern yang berkembang pada situasi dan
kondisi kontemporer.

G10A.501 Manajemen Pertumbuhan Wilayah (MKB) 2(2-0)
Mata kuliah ini akan mengantarkan mahasiswa untuk mengerti dan memahami teori dan konsep,
faktor dan dampak, serta bentuk aplikasi manajemen pertumbuhan wilayah.

G10A.502 Budaya Organisasi (MPB) 2(2-0)
Mata kuliah ini  menguraikan tentang pengertian, konsep-konsep, metode dan teknik intervensi.
Budaya organisasi dan penerapannya pada organisasi-organisasi publik, birokrasi, nirlaba,
BUMN dan swasta.

G10A.503 Metode Penelitian Sosial (MKK) 3(3-0)
Merupakan mata kuliah wajib yang memberikan materi berkaitan dengan prosedur penelitian
sosial serta aspek yang terkait.

G10A.504 Administrasi Perpajakan (MKB) 2(2-0)
Materi pokok pembahasan difokuskan pada “sistem administrasi” dibidang perpajakan.

G10A.505 Kepemimpinan (MKK) 3(2-1)
Menguraikan tentang pengertian kepemimpinan dalam administrasi dan kepemimpinan dalam
pemerintahan Indonesia. Teori kepemimpinan, pola kepemimpinan, gaya kepemimpinan,
evaluasi kepemimpinan dan tanggung jawab masyarakat dalam organisasi pemerintahan,
organisasi independen maupun organisasi swasta.
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G10A.506 Ekonomi Administrasi Publik (MKB) 2(2-0)
Menguraikan tentang kedudukan dan peranan administrasi publik dalam mensukseskan
kebijakan ekonomi.

G10A.507 Manajemen Strastegik (MKK) 3(3-0)
Mata kuliah ini membahas tentang konsep, prosedur dan alat-alat yang efektif bagi para
pemimpin dan manajer dalam melakukan tugasnya menanggulangi keadaan yang telah dan
sedang berubah, dan mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan
keputusan.

G10A.508 Sistem Pemerintahan Daerah (MKB) 3(3-0)
Menguraikan tentang sistem administrasi pemerintahan daerah yang meliputi administrasi
eksekutif dan administrasi legislatif, termasuk didalamnya otonomi daerah: arti penting otonomi
daerah, filosofi otonomi daerah, kebijakan otonomi daerah, implementasi otonomi daerah, sisi
kritis otonomi daerah dan memberikan wawasan tentang prospek otonomi daerah bagi
pemerintah maupun legislatif daerah dalam konteks ilmu administrasi publik.

G10A.601 Manajemen Perubahan (MKB) 3(3-0)
Mata kuliah ini menguraikan tentang manajemen ( pengelolaan) bagi perubahan organisasi yang
mempunyai peranan penting bagi perencanaan organisasi, fungsi-fungsi sistem organisasi,
permasalahan dan penyakit organisasi, pengembangan teori dan praktek organisasi, power dan
politik dalam organisasi, hingga teori pembuatan keputusan bagi pimpinan organisasi dalam
lingkungan yang berubah dengan pesat.

G10A.603 Metode Penelitian Administrasi (MKB) 3(2-1)
Mata kuliah ini menguraikan tentang praktik dasar penelitian dalam ruang lingkup administrasi
publik. Mata kuliah ini juga memberikan pembahasan pada  berbagai aspek teknis dalam
penelitian institusional bidang ilmu administrasi yang berkembangan pada situasi dan kondisi
kontemporer.

G10A.603 Keuangan Negara (MKB) 3(3-0)
Mata kuliah ini membahas dasar dasar ilmu keuangan negara, Penerimaan negara, Pengeluaran
negara, anggaran negara dan kebijakan keuangan negara.

G10A.604 Manajemen Kekayaan Negara (MKB) 2(2-0)
Mata kuliah ini membahas tentang pengelolaan aset negara, baik tangible maupun intangible,
agar dapat digunakan seoptimal mengkin untuk kesejahteraan rakyat.

G10A.605 Manajemen Pelayanan Publik (MPB) 3(2-1)
Membahas tentang pengertian manajemen pelayanan publik, filosofi manajemen pelayanan
publik, ruang lingkup manajemen pelayanan publik serta arti penting manajemen pelayanan
publik.

G10A.606 Perbandingan Adm. Negara (MKK) 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas masalah-masalah, teori-teori dan metodologi yang digunakan dalam
studi perbandingan administrasi negara dengan menitik beratkan pada birokrasi dan sistem
administrasi negara di negara-negara “maju” dan “sedang berkembang”.

G10A.701 Administrasi Publik Kontemporer (MKK) 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan pendekatan bagi kajian administrasi publik
kontemporer, yang berbasis administration by public. Dalam mata kuliah ini juga dibahas
tetntang manajemen publik dengan pendekatan good governance.
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G10A.702-5 Ekologi Administrasi (MKK) 3(2-1)
Membahas pengaruh lingkungan global, nasional dan lokal terhadap administrasi, serta mampu
melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap pengaruh lingkungan dimaksud, serta
merumuskan strategi antisipasinya.

G10A.702-5 Keuangan Daerah (MKK) 3(2-1)
Membahas tentang konsep perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta sumber-sumber
keuangan daerah lainnya.

G10A.702-5 Administrasi Pertanahan (MKK) 3(2-1)
Membahas tentang ruang lingkup administrasi petanahan, baik dari aspek kepemilikan maupun
aspek peruntukan (fungsi tanah.

G10A.702-5 Manajemen Kinerja (MKK) 3(2-1)
Membahas tentang teori dan konsep manajemen kinerja, teknik-teknik pengukuran kinerja
secara komprehensif.

G10A.702-5 Birokrasi Pemerintahan (MKK) 3(2-1)
Membahas tentang konsep birokrasi, pemikiran tentang birokrasi, dan daur hidup organisasi.

G10A.702-5 Human Service Organization (MKK) 3(2-1)
Dalam rangka pelayanan publik terkait dengan organisasi pelayanan manusia, jenis-jenis
organisasi pelayanan manusia berdasarkan raw intake, pendanaan, pengelolaan sumber daya
manusia, pengorganisasian program-program pelayanan sosial dan pelayanan publik,
karakteristik organisasi pelayanan sosial, organisasi pelayanan sosial sebagai media untuk
meningkatkan efektivitas kebijakan publik.

G10A.702-5 Konflik&Resolusi Konf Dlm Adm. Publik (MKK) 3(2-1)
Membahas tentang konsep pelayanan publik dalam administrasi publik, arti penting pelayanan
publik dan bagaimana mendesain pelayanan publik yang efektif dan efisien bagi masyarakat.

G10A.801 Isu-Isu Administrasi Publik (MKK) 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas the art of science dari administrasi publik dengan tujuan untuk
meningkatkan pengetahuan tentang perkembangan keilmuan terkini dari administrasi publik dan
bagaimana pengaruhnya di Indonesia.

UNX10.809 Seminar Usulan Penelitian (MKB) 1(0-1)
Seminar tentang usulan penelitian yang disajikan dalam 3 bab, yaitu bab I tentang pendahuluan,
bab II  tentang kajian pustaka dan bab III tentang metode penelitian. Mahasiswa yang lulus
Seminar Usulan Penelitian diperkenankan untuk melakukan penelitian dalam proses bimbingan
dan setelah disetujui oleh dosen pembimbing, dapat langsung mengajukan sidang skripsi.

UNX10.810 Skripsi (MBB) 5(0-5)
Skripsi disajikan dalam 5 bab, yaitu bab I tentang pendahuluan, bab II tentang kajian pustaka,

bab III tentang metode penelitian, bab IV tentang pembahasan & temuan hasil penelitian, dan
bab V tentang kesimpulan dan saran. Mahasiswa yang lulus Ujian Skripsi diperkenankan untuk
menyandang gelar Sarjana Ilmu Politik (SIP).
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DAFTAR DOSEN TETAP

No Nama Dosen NIP Sandi
1. Prof. H.A. D. Saefullah, MA.,Ph.D 194106111969101001 G10A.1001
2. Prof.Dr.H. Asep Kartiwa, SH., MS. 196203181986031002 G10A.1004
3. Prof. Dr. H. Budiman Rusli,  M.S. 196005091986031006 G10A.1005
4. Prof. Dr. J. B. Kristiadi 60032007 G10A.1033
5. Prof. Dr. Hj. Erlis Karnesih, M.S. 194608171978032001 G10A.1006
6. Bewa Ragawino, SH., M.Si. 195209091980031004 G10A.1008
7. Dr. H. Entang Adhy Muhtar, MS. 195805041986011001 G10A.1012
8. Sudirman Suyoso Putro, SH. 195308071985031001 G10A.1013
9. Dr. Rita Myrna, M.S. 196003131986012001 G10A.1014
10. Dr. Heru Nurasa, MA. 196104301987021001 G10A.1015
11. Dr. Herijanto Bekti, M.Si. 196108231988031002 G10A.1016
12. Dr. Asep Sumaryana, M.Si. 196210201993021001 G10A.1017
13. Dra. Neneng Weti Isnawati, M.Si. 19641201990012001 G10A.1018
14. Dr. Didin Muhafidin, M.Si. 19695081994031002 G10A.1019
15. Dr. Hj. Sintaningrum, MT. 196901131992032001 G10A.1020
16. Dr. Hj. R. Ira Irawati, M.Si. 197003251994032001 G10A.1021
17. Drs. Slamet Usman Ismanto, M.Si. 196607281994031001 G10A.1022
18. Sawitri Budi Utami, S.IP, M.Si. 196912061998052001 G10A.1023
19. Ida Widianingsih, S.IP., MA. 197106151999032001 G10A.1024
20. Nina Karlina, S.IP., M.Si. 197111042002122001 G10A.1025
21. Levri Ardiansyah, S.IP. 197210311999031001 G10A.1026
22. Tomi Setiawan, S.IP., M.Si. 197605172003121002 G10A.1027
23. Darto, S.IP. M.Si 197205152002121001 G10A.1028
24. Mas Halimah, S.IP, M.Si. 197508152003122014 G10A.1029
25. Dedi Sukarno, S.IP, M.Si 197612162005011003 G10A.1030
26. Candradewini, S.IP., M.Si. 197410012006042001 G10A.1031
27. Elisa Susanti, S.IP. M.Si. 198110042006042001 G10A.1032
28. Yogi Suprayogi, S.Sos., M.A. 198006162008011018 GI0A.1034
29. Mas Dadang Enjat Munajat, S.Si., MT. 197808232001121002 G10A.1035
30. R. A. Buchori, S.IP., M.Si. 197107092008121002 G10A.1036
31. Ramadhan Pancasilawan, S.Sos., M.Si. 198206262009121004 -

DAFTAR DOSEN TIDAK TETAP

No Nama Dosen Sandi
1 Prof. Dr. H. Tachjan, M.Si. G10A.2005

2 Drs. Husen Ruchaendi, SU G10A.2001
3 Drs. Teguh Husodo, M.Si G10A.2003
4 Nunung Runiawati, S.IP. G10A.3001
5 Prof. Dr. Josy Adiwisastra. G10A.1002
6 H. Hadiyanto A. Rachim, S.Sos., M.Ikom
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B. KURIKULUM DAN ISI POKOK MATA KULIAH JURUSAN ILMU HUBUNGAN
INTERNASIONAL

1. DAFTAR MATA KULIAH

SEMESTER GANJIL

Semester 1/Ganjil

No. Sandi Nama Mata Kuliah
Bobot
SKS Prasyarat

1. UNX10.101 Pendidikan Agama 2 (2-0)
2. UNX10.103 Bahasa Indonesia 2 (2-0)
3. UNX10.104 Bahasa Inggris 1 2 (2-0)
4. UNG10.101 Dasar-dasar Ilmu Sosial 3 (3-0)
5. UNG10.102 Dasar-dasar Ilmu Politik 3 (3-0)
6. G10B.105 Pengantar Ilmu Hukum 2 (2-0)
7. G10B.102 Pengantar Ilmu Ekonomi 2 (2-0)
8. G10A.201 Pengantar Ilmu Administrasi 2 (2-0)

Total 18 SKS

Semester 3/Ganjil

No. Sandi Nama Mata Kuliah Bobot
SKS

Prasyarat

1. UNG.10301 Filsafat Ilmu 3 (3-0)
2. G10B.301 Pengantar Hubungan Internasional 2 2 (2-0)
3. G10B.354 Hukum Internasional 1 2 (2-0)
4. G10B.451 Organisasi Internasional 1 2 (2-0)
5. G10B.376 Ekonomi Politik Global 1 2 (2-0)
6. G10B.426 Hubungan Internasional di Eropa 2 (2-0)
7. G10B.742 Lingkungan Hidup dalam Hubungan

Internasional
2 (2-0)

8. G10B.387 Hukum Diplomatik dan Konsuler 2 (2-0)
Mata Kuliah (Pilihan)
9. G10B.553 Rezim Internasional *) 2 (2-0)

G10B.795 Islam dalam Hubungan
Internasional *)

2 (2-0)

G10B.379 Konflik Etnik dalam Hubungan
Internasional *)

2 (2-0)

G10B.475 Hubungan Ekonomi Politik Pusat
dan Daerah *)

2 (2-0)

10. G10B.402 Bahasa Arab 1 *) 2 (2-0)
G10B.403 Bahasa China 1 *) 2 (2-0)
G10B.404 Bahasa Jepang 1*) 2 (2-0)
G10B.405 Bahasa Jerman 1*) 2 (2-0)
G10B.406 Bahasa Perancis 1*) 2 (2-0)
G10B.407 Bahasa Rusia 1 *) 2 (2-0)

Total 21 SKS
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Semester 5/Ganjil

No. Sandi Nama Mata Kuliah Bobot
SKS Prasyarat

1. UNG.10501 Metode Penelitian Sosial
Kuantitatif

3 (2-1)

2. UNG.10502 Metode Penelitian Sosial
Kualitatif

3 (2-1)

3. G10B.571 Politik Dunia 2 2 (2-0)
4. G10B.363 Analisis Kebijakan Luar Negeri 2 (2-0)
5. G10B.532 Hubungan Internasional di Asia-

Pasifik
2 (2-0)

6. G10B.674 Globalisasi: Isu dan Kontroversi 2 (2-0)
7. G10B.450 Regionalisme: Teori dan Kasus 2 (2-0)
8. G10B.767 Kejahatan Transnasional 2 (2-0)

Mata Kuliah (Pilihan)
9. G10B.583 Hukum Ekonomi Internasional*) 2 (2-0)

G10B.585 Keamanan Nasional *) 2 (2-0)
G10B.785 Pembangunan Internasional *) 2 (2-0)
G10B.586 Keuangan Internasional *) 2 (2-0)

Total 20 SKS

Semester 7/Ganjil

No. Sandi Nama Mata Kuliah
Bobot
SKS Prasyarat

1. G10B.625 Politik Luar Negeri Indonesia 2 2 (2-0)
2. G10B.530 Teori Hubungan Internasional 2 2 (2-0)
3. G10B.765 Keamanan Global 2 2 (2-0)
4. G10B.799 Hubungan Internasional di Afrika 2 (2-0)
5. G10B.700 Filsafat dan Metodologi Hubungan

Internasional
3 (3-0)

6. G10B.643 Gender dan Seksualitas dalam Politik
Dunia

2 (2-0)

7. UNX10.7
07

Kuliah Kerja Nyata 2 (2-0)

8. G10B.733 Praktikum Profesi Hubungan
Internasional

3 (0-3)

Total 18 SKS

SEMESTER GENAP

Semester 2/Genap

No. Sandi Nama Mata Kuliah Bobot
SKS Prasyarat

1. UNX10.20
6

Pendidikan Kewarganegaraan 2 (2-0)

2. G10B.207 Kewirausahaan 2 (2-0)
3. G10B.208 Bahasa Inggris 2 2 (2-0)
4. G10B.200 Pengantar Hubungan Internasional 1 2 (2-0)
5. G10B.362 Hubungan Internasional Kawasan 2 (2-0)
6. G10B.461 Geopolitik, Geokonomi dan Geokultur 2 (2-0)
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7. G10B.798 Demokrasi dan Hak Asasi Manusia 2 (2-0)
8. G10B.386 Politik Perbandingan 2 (2-0)
9. G10B.378 Teori dan Isu-isu Pembangunan 2 (2-0)

Total 18
SKS

Semester 4/Genap

No. Sandi Nama Mata Kuliah
Bobot
SKS Prasyarat

1. G10B.206 Statistika Sosial 3 (3-0)
2. G10B.456 Hukum Internasional 2 2 (2-0)
3. G10B.552 Organisasi Internasional 2 2 (2-0)
4. G10B.478 Ekonomi Politik Global 2 2 (2-0)
5. G10B.571 Politik Dunia 1 2 (2-0)
6. G10B.531 Hubungan Internasional di Amerika 2 (2-0)
7. G10B.479 Kepemerintahan Global (Global

Governance)
2 (2-0)

8. G10B.355 Resolusi Konflik 2 (2-0)
Mata Kuliah (Pilihan)

9. G10B.657 Hukum Perdata Internasional *) 2 (2-0)
G10B.670 Migrasi Internasional *) 2 (2-0)
G10B.377 Hubungan Perdagangan Global *) 2 (2-0)

G10B.480 Perusahaan Multinasional dalam Politik
Dunia *)

2 (2-0)

10. G10B.513 Bahasa Arab 2 *) 2 (2-0)
G10B.514 Bahasa China 2 *) 2 (2-0)
G10B.515 Bahasa Jepang 2 *) 2 (2-0)
G10B.516 Bahasa Jerman 2 *) 2 (2-0)
G10B.517 Bahasa Perancis 2 *) 2 (2-0)
G10B.518 Bahasa Rusia 2 *) 2 (2-0)

Total 21 SKS

Semester 6/Genap

No. Sandi Nama Mata Kuliah
Bobot
SKS Prasyarat

1. G10B.519 Politik Luar Negeri Indonesia 1 2 (2-0)
2. G10B.424 Teori Hubungan Internasional 1 2 (2-0)
3. G10B.664 Keamanan Global 1 2 (2-0)
4. G10B.627 Hubungan Internasional di Timur-

Tengah
2 (2-0)

5.s G10B.694 Studi-studi Budaya 2 (2-0)
6. G10B.772 Diplomasi: Teori dan Praksis 3 (2-1)
7. G10B.695 Perang dan Damai: Teori dan Isu 2 (2-0)
8. G10B.569 Komunikasi dan Media Global 2 (2-0)
Mata Kuliah (Pilihan)
9. G10B.759 Hukum Humaniter*) 2 (2-0)

G10B.465 Politik Luar Negeri Perbandingan *) 2 (2-0)
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G10B.696 Kerja Sama dan Bantuan Internasional
*)

2 (2-0)

G10B.681 Bisnis Internasional *) 2 (2-0)
Total 19 SKS

Semester 8/Genap

No. Sandi Nama Mata Kuliah Bobot
SKS Prasyarat

1. UNX10.8
09

Seminar Usulan Penelitian 3 (3-0)

2. UNX10.8
10

Skripsi 6 (0-6)

Total 9 SKS

2. ISI POKOK MATA KULIAH

UNX10.101 PENDIDIKAN AGAMA 2(2-0)
Peserta didik menumbuh-kembangkan sikap kritisisme religius dilandaskan atas keimanan dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa guna menyikapi dan menapaki berbagai idea atau realitas
kontemporer, baik lokal, nasional maupun global. Membangun perilaku religius yang kreatif,
konstruktif, dan relevan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, melalui
hubungan-hubungan insani, lingkungan sosial dan fisik sekitarnya maupun hubungan dengan
Tuhannya.

UNX10.103 BAHASA INDONESIA 2(2-0)
Peserta didik lebih diarahkan pada pemahaman dan penguasaan tata bahasa Indonesia yang baik
dan benar, sehingga mahasiswa dapat memanfaatkannya dalam penulisan karya ilmiah. Selain itu,
agar mahasiswa memahamai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan
bahasa negara, sehingga dapat menggunakannya dengan baik dan benar khususnya dalam situasi
formal.

UNX10.104 BAHASA INGGRIS I 2(2-0)
Peserta didik berlatih menggunakan pola dasar kalimat bahasa Inggris, termasuk dalam bentuk
pasif atau majemuk, berikut kesesuaian kalimat, serta bentuk kata (tense), verba, nomina, juga
preposisi. Melatih penguasaan wacana lisan dalam bahasa Inggris dan keterampilan membaca
secara efektif dengan memperhatikan kegiatan pra baca, scanning, skimming, berikut bangun
gramatikanya. Menempa kecakapan memanfaatkan berbagai kosa kata, istilah, serta jargon.

UNX10.206 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2(2-0)
Peserta didik mengkaji nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan implementasi dalam lembaga negara,
sejarah perjuangan bangsa, serta berbagai kebijakan. Kemudian, dengan mengeliminasi ekses-
ekses penyampaian yang doktriner atau dogmatis, peserta didik dimotivasi agar memahami dan
menumbuh-kembangkan nilai-nilai luhur, kristalisasi budaya bangsa, serta arah perjuangan
Indonesia; juga merujuk wacana tentang Pancasila yang terbuka bagi perbedaan pendapat. Peserta
didik mengeksplorasi pengetahuan, pandangan, nilai-nilai dasar tentang kewarganegaraan; secara
kritis mengetahui dan mengenali Wawasan Nusantara, bela negara, strategi pertahanan, dan
keamanan nasional. Juga mengkritisi idealitas dan realitas nasionalisme dengan kosmopolitanisme
yang bersaing ataupun ideologi, doktrin, ajaran lainnya, termasuk mengenai reformasi di segala
bidang, reposisi dan reaktualisasi paradigma serta peran TNI, juga penegakan HAM

UNG10.101 DASAR-DASAR ILMU SOSIAL 3(3-0)
Mengintroduksikan konsep-konsep dasar ilmu sosial yang fungsional dalam Studi Hubungan
Internasional dan merujuk abstraksi pada fenomen masyarakat internasional. Perhatian diacukan
ke pengertian manusia sebagai mahluk sosial dan terbentuknya kelompok sosial, pranata sosial,
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stratifikasi sosial, interaksi sosial, kekuasaan dan wewenang, serta sistem sosial. Dikaji pula
perihal kebudayaan, peradaban, perubahan sosial serta permasalahannya. Selain itu, peserta didik
membahas budaya Indonesia dan khasanahnya dari berbagai suku (etnik) sampai ke budaya
mutakhir (metropolitan) yang didekati secara sistemik. Mengupas unsur-unsur budaya prehistorik,
pengaruh agama-agama besar, serta budaya Barat, berikut pengertian sistem dan sosial, kelompok
sosial di Indonesia, serta kepemimpinan sosial dan filsafat sosial di Indonesia.

UNG10.102 DASAR-DASAR ILMU POLITIK 3(3-0)
Mengintroduksikan kontribusi penting dari Ilmu Politik sebagai disiplin ilmu induk dalam bidang
kaji Hubungan Internasional. Selain mengkaji state of the art serta bidang pengetahuan yang
tercakup menurut materi perkuliahan konvensional, juga mengenali kontinyuitas dan/atau
diskontinyuitas ke lingkup kepolitikan global, regional, (sub)nasional, lokal dalam dinamika
kontemporernya, baik pada komunitas keilmuan domestik maupun internasional. Peserta didik
mempelajari arti, ruang lingkup, pendekatan, serta perkembangan sistem politik di Indonesia;
pengaruh sistem politik negara-negara lain terhadap Indonesia, infrastruktur dan suprastruktur
politik di Indonesia, mekanisme politik menurut UUD RI, faktor-faktor yang menyebabkan
berjalannya mekanisme politik yang tertib dan realitasnya di Indonesia.

UNG10.301 FILSAFAT ILMU 3(3-0)
Peserta didik mengeksplorasi berbagai pengetahuan filsafat ilmu terutama dalam mengetahui dan
mengenali landasan ontologis, landasan epistimologis, landasan aksiologis dari suatu ilmu beserta
dasar-dasar logika.

UNG10.501 METODE PENELITIAN SOSIAL KUALITATIF 3(3-0)
Peserta didik mengetahui serta mengenali apa dan bagaimana pendekatan kualitatif dalam Ilmu-
ilmu Sosial beserta jenis-jenis penelitiannya. Kemudian diupayakan mempelajari metodologi
alternatif dalam dimensi kualitatif ini untuk mengelola kajian fenomena internasional. Tingkat
penguasaannya lebih ditekankan pada unsur-unsur epistemologis, metodik, teknik, instrumen dan
operasionalisasinya yang berkembang melalui kegiatan riset ataupun investigasi sosial terutama di
bidang studi Hubungan Internasional.

UNG10.502 METODE PENELITIAN SOSIAL KUANTITATIF 3(3-0)
Peserta didik mengetahui dan mengenali apa dan bagaimana pendekatan kuantitatif dalam Ilmu-
ilmu Sosial beserta jenis-jenis penelitiannya. Dibahas pula model regresi dasar serta penggunaan
statistik sebagai alat analisis dalam riset yang fungsional untuk mengelola aspek kuantitatif dari
fenomena internasional, baik berupa data numerik, grafik, maupun persamaan matematis, antara
lain melalui metode regresi linear, analisis trend, uji statistik seperti korelasi dan prediksi
kuantitatif.

G10A.201 PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI 2(2-0)
Peserta didik mengetahui dan mengenali berbagai konsep dasar, teorisasi, serta paradigma utama
Administrasi; sejarah berikut perkembangan studi Administrasi; prinsip-prinsip, proses, serta fungsi
administrasi; aspek-aspek manajemen seperti kepemimpinan dan pembuatan keputusan, bentuk atau tipe
organisasi, analisis SWOT, analisis tipe kepemimpinan, teknik pembuatan keputusan (kualitatif dan
kuantitatif); manajemen inovasi.

G10D.102 PENGANTAR ILMU EKONOMI 2(2-0)
Peserta didik mengetahui dan mengenali dasar-dasar Ilmu Ekonomi, mencakup pendekatan, teori,
konsep dan metodenya. Juga mengetahui dan mengenali Ilmu Ekonomi sebagai salah satu disiplin
ilmu akar Studi Hubungan Internasional, baik unsur-unsur Ilmu Ekonomi makro maupun
mikronya. Peserta didik mempelajari pengertian pula sistem ekonomi Indonesia, bentuk-bentuk
sistem perekonomian di negara-negara berkembang, kualitas hidup, peningkatan produksi,
pertumbuhan ekonomi, akumulasi sumber daya produksi, alokasi, pola pembagian kekayaan
pendapatan, faktor sosial budaya, struktur perekonomian Indonesia dan perspektif masa depannya.

G10D.105 PENGANTAR ILMU HUKUM 2(2-0)
Peserta didik mengetahui serta mengenali makna hukum, kaidah-kaidah hukum dan sosial, sumber
hukum positif, hukum objektif dan hukum subjektif. Selain itu juga mengetahui dan mengenali
Ilmu Hukum itu sebagai disiplin ilmu akar Studi Hubungan Internasional dengan berbagai
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kontribusinya baik klasik maupun yang mutakhir sejauh perkembangan empirik (faktual) ataupun
virtual (cyberlaw). Selain itu, peserta didik mempelajari hukum dalam masyarakat Indonesia,
sumber-sumber hukum Indonesia, tata hukum Indonesia, hukum Indonesia, pembagian hukum
Indonesia, serta hubungan Pancasila dan Tata Hukum Indonesia.

G10B.207 KEWIRAUSAHAAN 2(2-0)
Peserta didik mempelajari tentang sifat-sifat dan kepribadian wirausahawan, proses
kewirausahaan, pengambilan risiko, kreativitas dan ide usaha, perencanaan pemasaran,
perencanaan organisasi, pembiayaan usaha, mengelola keuangan, mengembangkan usaha dan
mengelola implikasi pengembangan usaha, rencana usaha (business plan) etika bisnis dan
kewirausahaan.

G10B.208 BAHASA INGGRIS II 2(2-0)
Peserta didik berlatih menulis dalam bahasa Inggris dan mengembangkan topic sentences dan
thesis statement, berikut gagasan pendukung dalam menulis esai argumentatif yang efektif;
menyiapkan outline karya tulis, writing on the job; pengorganisasian informasi, word choice,
penentuan frase yang tepat, mengedit pekerjaan sendiri atau orang lain; membuat memo, laporan,
berita, surat, teknik narasi, argumentasi, karakterisasi; mencermati cara pandang (point of view),
struktur sebagai alat penggugah minat, transisi, atau efektifitas penggunaan analogi, ironi,
metapora, dan simbol.

G10B.200 PENGANTAR HUBUNGAN INTERNASIONAL I 2(2-0)
Peserta didik mengetahui pengertian dan posisi Hubungan Internasional sebagai bidang kaji yang
sedang berkembang dan terus tumbuh, sejarah ilmu serta problematika yang dihadapinya.
Mengkaji berbagai konsep yang dikenal dalam komunitas keilmuanmya, level analisis, aktor
internasional, negara, masyarakat, individu, sistem internasional dan regional, berbagai debat
interparadigmatik, juga pendekatan-pendekatannya baik mainstream maupun kontemporer.

G10B.301 PENGANTAR HUBUNGAN INTERNASIONAL II 2(2-0)
Peserta didik mengetahui dan mengenali dinamika dalam pertumbuh-kembangan Studi Hubungan
Internasional, menguasai berbagai sub-bidang kajinya, isu dan agenda hubungan internasional
kontemporer, seperti demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, kemiskinan dan
kesenjangan ekonomi dunia, globalisasi, regionalisme dan integrasi, linkages international dan
domestik (intermestik), teknologi informasi dan komunikasi serta cyberspace.

G10B.362 HUBUNGAN INTERNASIONAL KAWASAN 2(2-0)
Peserta didik mempelajari segi-segi kehidupan suatu kawasan, meliputi sistem politik, ekonomi,
sosial-budaya, sistem pertahanan dan sebagainya. Membahas interaksi dan interrelasi antar-
anggota kawasan seperti Asia-Pasifik, Eropa Barat, Asia Tenggara. Mengkaji aspek-aspek
dinamis kawasan seperti proses integrasi, regionalisme, organisasi regional, dengan konsep-
konsep, teori-teori, pendekatan, baik deduksi international politics of regions, international
subsystems, subordinat and/or region(al) study maupun induksi area study dan country studies.

G10B.426 HUBUNGAN INTERNASIONAL DI EROPA 2(2-0)
Peserta didik mengkaji fakta-fakta sejarah diplomatik dalam perkembangan yang sudah/masih
berlangsung, terutama tatahubungan dalam sistem internasional di Eropa baik dalam konteks
politik internasional, diplomasi, keamanan, pertahanan, perdagangan, maupun sumber-sumber,
juga keterkaitannya. Mengkaji dinamika kawasan dan perkembangan sistem negara bangsa di
Eropa semenjak Perang Tiga Puluh Tahun (1618-1648), Perjanjian Westphalia (1648) serta
Utrecht (1713) hingga evolusi dari integrasi ekonomi dan politik di Eropa mulai dari OECD
(1948) sampai EU selaku aktor hubungan internasional di kawasan itu.

G10B.531 HUBUNGAN INTERNASIONAL DI AMERIKA 2(2-0)
Peserta didik mengkaji fakta-fakta sejarah diplomatik dalam perkembangan yang sudah/masih
berlangsung, terutama tatahubungan dalam sistem internasional di Amerika menurut konteks
politik internasional, diplomasi, keamanan, pertahanan, perdagangan, sumber-sumber, berikut
keterkaitannya; serta dinamika kawasan dan perkembangan regionalnya berikut organisasi-
organisasi regional seperti NAFTA, sebagai pelaku hubungan internasional di kawasan itu.
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G10B.532 HUBUNGAN INTERNASIONAL DI ASIA-PASIFIK 2(2-0)
Peserta didik mengkaji fakta-fakta sejarah diplomatik dalam perkembangan yang sudah/masih
berlangsung, terutama tatahubungan dalam sistem internasional di Asia Pasifik pada konteks
politik internasional, diplomasi, keamanan, pertahanan, perdagangan, sumber-sumber, berikut
keterkaitannya; serta dinamika kawasan dan perkembangan regionalnya, organisasi-organisasi
regional seperti ASEAN, APEC, AFTA, ARF, ASC sebagai pelaku hubungan internasional di
kawasan itu.

G10B.627 HUBUNGAN INTERNASIONAL DI TIMUR-TENGAH 2(2-0)
Peserta didik mengkaji fakta-fakta sejarah diplomatik dalam perkembangan yang sudah/masih
berlangsung, terutama tatahubungan dalam sistem internasional di Timur Tengah pada konteks
politik internasional, diplomasi, keamanan, pertahanan, perdagangan, sumber-sumber, juga
keterkaitannya; serta dinamika kawasan, perkembangan regional, serta organisasi-organisasi
regionalnya selaku aktor hubungan internasional di kawasan itu. Mengkaji dinamika kawasan dan
perkembangannya di Timur-Tengah seperti Konflik Arab-Israel dan perkembangan organisasi
GCC.

G10B.799 HUBUNGAN INTERNASIONAL DI AFRIKA 2(2-0)
Peserta didik mengkaji fakta-fakta sejarah diplomatik dalam perkembangan yang sudah/masih
berlangsung, terutama tatahubungan dalam sistem internasional di Afrika pada konteks politik
internasional, diplomasi, keamanan, pertahanan, perdagangan, sumber-sumber, juga
keterkaitannya; serta dinamika kawasan, perkembangan regional, serta organisasi-organisasi
regionalnya selaku aktor hubungan internasional di kawasan itu. Mengkaji dinamika kawasan dan
perkembangannya di Afrika seperti berbagai konflik antaretnik dan antarnegara beserta
perkembangan organisasi OAU.

G10B.742 LINGKUNGAN HIDUP DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL 2(2-0)
Peserta didik mempelajari lingkungan hidup sebagai suatu isu global. Hal ini mempelajari
berbagai konsep, teori dan perspektif yang berkembang dalam studi Hubungan internasional yang
berkaitan dengan isu lingkungan hidup. Selain itu, dipelajari pula kepentingan pemerintah, LSM
dan masyarakat, perbandingan kebijakan, analisis dampak lingkungan dari berbagai negara atas
masalah-masalah yang menyangkut hajat hidup masyarakat dan lingkungannya pada tataran lokal,
nasional dan global. Dibahas pula isu lingkungan ini melalui kerja sama dan organisasi
internasional baik formal maupun informal (epistemic community) dalam rangka penyelamatan
bumi.

G10B.795 ISLAM DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL 2(2-0)
Peserta didik diberikan suatu introduksi dalam mempelajari Islam dalam teori dan praktik
Hubungan Internasional ataupun sebaliknya. Selain itu, dibahas berbagai pemikiran politik Islam
baik klasik maupun kontemporer, pengertian ‘political Islam’, hubungan Islam dan Barat dalam
konteks clash of civilization atau dialogue of civilization, hubungan negara-bangsa dan Islam,
Islam dengan sekularisme, modernisme dan fundamentalisme, serta Islam dengan isu-isu global
seperti demokrasi, HAM dan lingkungan. Dipelajari pula doktrtin-doktrin dasar Islam, perbedaan
diantara tradisi Suni dan Syiah tentang perang, pengertian dan teori tentang jihad dan bagaimana
pengaruhnya dalam hubungan internasional, pemisahan dunia diantara dar al-islam dan dar al-
harb.

G10B.379 KONFLIK ETNIK DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL 2(2-0)
Peserta didik mempelajari berbagai faktor atau sumber dari konflik etnik, dan mengeksplorasi
implikasinya bagi hubungan internasional. Perbedaan di antara kami (us) dan mereka (them)
dalam kelompok-kelompok manusia (seringkali hidup dalam batas negara yang sama) yang
dibedakan oleh bahasa, agama, status sosial, pengalaman sejarah, ataupun bentuk fisik. Dalam
beberapa tahun lalu, istilah “ethnic cleansing” dan “genocide” telah muncul sebagai fenomena
global seperti terlihat di Kamboja, Rwanda dan bekas Yugoslavia. Selain itu, dipelajari berbagai
pendekatan teoretis untuk memahamai konflik etnik, dimensi internasional dari konflik etnik,
keterlibatan atau intervensi pihak-pihak ketiga dalam konflik etnik, resolusi konflik etnik dan
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strateginya seperti peace-keeping, peace-building and peace-making, keterlibatan PBB,
organisasi-organisasi internasional lainnya, dan NGOs dalam menengahi konflik etnik,

G10B.424 TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL I 2(2-0)
Peserta didik menempuh survai teori, teorisasi, dan kajian lebih luas dan mendalam keragaman tradisi
pemikiran klasik dan mainstream, serta berbagai perdebatan yang melingkupinya dalam Bidang Studi
Hubungan Internasional tanpa bersikap dan memihak kepada sebagian atau salahsatunya; menggali dan
mengidentifikasi persamaan/perbedaan dari teori-teori internasional serta mengkritisinya; membahas
fungsi teori internasional dan mengenali proses teorisasi termaksud.

G10B.530 TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL II 2(2-0)
Peserta didik menempuh survai teori, teorisasi, dan kajian lebih luas dan mendalam keragaman
pemikiran kontemporer, alternatif atau bahkan dissident (perspektif reflektivistik) dalam Bidang Studi
Hubungan Internasional tanpa bersikap dan memihak kepada sebagian atau salahsatunya; menggali dan
mengidentifikasi persamaan/perbedaan dari teori-teori internasional serta mengkritisinya; membahas
fungsi teori internasional dan mengenali proses teorisasi termaksud.

G10B.700 FILSAFAT DAN METODOLOGI HUBUNGAN INTERNASIONAL 2(2-0)
Berbekal berbagai mata kuliah yang telah dipelajari, mata kuliah ini mencoba mewacanakan
kembali secara filosofis maupun metodologis kedudukan studi Hubungan Internasional dalam
kerangka ilmu-ilmu terdahulu dan prosesnya ke arah “greater stature” suatu ilmu yang
otonom.G10B.461

GEOPOLITIK, GEOEKONOMI DAN GEOKULTUR 2(2-0)
Peserta didik mempelajari konsep-konsep geografi yang fungsional dalam telaah kondisi-kondisi
politik, ekonomi, sosial-budaya, serta militer dan strategi suatu negara, berikut inrrelasinya.
Mengupas perihal geopolitik dan geoekonomi serta geostrategi, pendekatan-pendekatannya;
berikut hubungan aspek-aspek fisikal dan sosial (dengan atau tanpa faktor teknologisnya) serta
kaitan geografi dan budaya politik, nilai-nilai tradisional, kedaerahan, kesukuan dan lain-lain.

G10B.798 DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA 2(2-0)
Peserta didik mempelajari masalah perdebatan yang terkait dengan the nature, requirements, and
potentialities of democratic government, termasuk debat kosmopolitanisme-komunitarianisme, the
rationality of the public, peran media, peran civil society, pluralisme dan identitas politik,
kapitalisme dan demokrasi, meninjau demokrasi dan good governance. Peserta didik mempelajari
sejarah dan geneologi konsep ataupun teori mengenai HAM, termasuk natural law, positivism,
universalism dan cultural relativism; serta aspek hukum dari perlindungan dan jaminan HAM,
baik secara nasional maupun internasional (genocide, war-crimes, crimes against humanity);
berikut overview tentang jenis hak yang dilindungi oleh instrumen-instrumen hukum
internasional, dengan sistem HAM menurut rumusan PBB pada international conventions, state
constitutions dan bills of rights, serta resolusi PBB dan sumber lainnya.

G10B.386 POLITIK PERBANDINGAN 2(2-0)
Peserta didik mempelajari perbandingan atas berbagai fenomena politik, sistem politik, country
studies, serta berbagai paradigma liberal dan non-liberal ataupun alternatifnya (marxisme,
dependencia, critical-theory, feminisme); juga mengkaji peran nasionalisme dan separatisme-etnis
dalam sistem negara-bangsa; tentang penerapan aturan militer (authoritarian institutions) sebagai
agen pembangunan, juga masalah globalisasi dan the cultural integrity of non-Western nations.
Peserta didik mempelajari kasus-kasus dan fenomena politik perbandingan baik di negara maju
maupun berkembang, mengupas perbandingan institusi dan proses politiknya, mengidentifikasi
pemerintahan nasional yang mewakili tipe-tipe sistem konstitusi atau kelompok negara tertentu
ataupun tipe-tipe negara-bangsa (liberal demokrasi, NIC, komunis) serta sistem politik atau tipe-
tipe rezim: presidential, parliamentary, authoritarian, totalitarian dan transisional.

G10B.363 ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI 2(2-0)
Peserta didik mengkaji konsepsi dasar kebijakan luar negeri, ruang lingkupnya, unit atau level
analisisnya, metode pendekatan, perspektif analisis dan pemodelannya, cara dan teknik serta
instrumen telaahnya, juga gambaran kaleidoskopik tentang pertumbuh-kembangan studi Politik
Luar Negeri. Selain itu, peserta didik mempelajari dan mendiskusikan keputusan-keputusan dalam
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politik luar negeri (foreign policy decisions) dan menjelaskan perilaku politik luar negeri (foreign
policy behavior) suatu negara dengan melihat berbagai focal point yang berbeda (input domestik,
images, birokrasi politik, groupthink, national interests) serta landasan-landasan teoritis dan
metodologis; juga menjelaskan implementasi politik suatu negara yang terfokus pada peralihan
dari decisions ke behavior.

G10B.465 POLITIK LUAR NEGERI PERBANDINGAN 2(2-0)
Mata kuliah ini akan tertujukan kepada analisis kebijakan luar negeri dengan menggunakan
pendekatan-pendekatan perbandingan. Mata kuliah ini akan mempelajari fenomena kebijakan-
kebijakan luar negeri, dengan membandingkan kesamaan dan perbedaan diantara negara-negara
dalam interaksinya di sistem, internasional. Mata kuliah ini juga akan memperkenalkan metode,
model dan kerangka analisis untuk menggambarkan situasi internasional dan kebijakan luar negeri
sebuah negara, menjelaskan kebijakan-kebijakan kontemporer dan permasalahan kontemporer,
dengan meggunakan perbandingan terhadap negara-negara tertentu.

G10B.519 POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA I 2(2-0)
Peserta didik mempelajari konsepsi dasar dan pola perkembangan serta faktor yang
mempengaruhi perumusan Politik Luar Negeri Indonesia, baik pada level dan unit orientasi,
strategi, kebijakan dan/atau taktik, maupun tindakan-tindakan (foreign policy behavior); mengkaji
perilaku diplomasi Indonesia secara deskriptif-komparatif, sebelum dan selama serta sesudah
Orde Baru, berikut dukungan critical information (hal-hal yang tersirat di balik peristiwa).

G10B.625 POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA II 2(2-0)
Peserta didik mengetahui dan mengenali permasalahan klasik dan kontemporer dalam politik luar
negeri Indonesia, baik menurut perkembangan atau perubahan sistem politik domestik, maupun
yang merujuk ke dinamika regional atau global; mengkaji interaksi Indonesia dengan
lingkungannya; mengembangkan teorisasi dan metodologi yang relevan bagi studi politik luar
negeri Indonesia.

G10B.772 DIPLOMASI: TEORI DAN PRAKSIS 2(2-0)
Peserta didik mempelajari dasar-dasar teoretis diplomasi baik melalui interaksi formal ataupun
informal; praktik-praktik diplomasi klasik serta lobby dan diplomasi kontemporer dalam bisnis
dan pemerintahan atau melalui media. Mengkaji fungsi serta peran diplomasi; pendekatan
pendahuluan serta pendekatan strategis; gaya diplomasi; lingkungan serta faktor-faktor diplomasi.

G10B.571 POLITIK DUNIA I 2(2-0)
Peserta didik mempelajari acuan politik dunia baik tradisional maupun saintifik, evolusi, sejarah
perkembangan, sifat dan keadaan sistem internasional; mengkaji konsepsi utama dan
permasalahannya, aktor negara dan non-negara, sarana yang dalam berinteraksi, terjadinya perang
dan damai; serta pendekatan dan teori.

G10B.571 POLITIK DUNIA II 2(2-0)
Peserta didik mempelajari pendekatan-pendekatan kontemporer dalam politik dunia beserta kasus-
kasusnya yang berkembang, wacana ilmiah seperti statecentric vs multicentric vs globalcentric,
maskulin vs feminin dsbnya, serta aspek etika dalam politik dunia. Mendiskusikan berbagai isu
kontemporer seperti politik dunia di Dunia Ketiga, isu-isu lingkungan hidup dan kemanusiaan
(HAM), serta politik dunia pasca Perang Dingin.

G10B.643 GENDER DAN SEKSUALITAS DALAM POLITIK DUNIA 2(2-0)
Peserta didik mengkaji perihal perlakuan gender dan seksualitas yang berbeda, dengan upaya
eksplorasi terhadap peran gender di dunia serta konsep-konsep dan teori feminis sebagai alat
untuk mengonstruks pengetahuan tentang dunia, mengritisi pemikiran-pemikiran konvensional
dan ortodoks terhadap gender dan seksualitas, serta memetik gambaran sistem internasional yang
membentuk sistem hirarki gender dalam pemahaman keilmuan Hubungan Internasional.

G10B.695 PERANG DAN DAMAI: TEORI DAN ISU 2(2-0)
Peserta didik mempelajari sejarah dan evolusi perang dan damai seperti Perang Dunia I dan II dan
jenis perang lainnya, latar belakangnya pada isu-isu kontemporer dalam politik global, sejumlah
perspektif teoretis pada asal-usul atau penyebab perang internasional, serta konflik dan
resolusinya selama dan setelah Perang Dingin (cold war). Sejarah dunia dipenuhi perang dan
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damai yang terjadi di antara manusia dengan manusia, bangsa dengan bangsa, atau kawasan
dengan kawasan, bahkan perang-perang penaklukan dan kemerdekaan di daerah koloni
menggambarkan kekuasaan imperial melawan satu sama lain untuk mengendalikan wilayah dan
orang. Hal ini diikuti pula dengan kemajuan teknologi modern, transportasi dan komunikasi yang
membuat konflik atau perang berbeda dalam ukuran dan lingkupnya. Selain itu, dipelajari pula
badan kepemerintahan global seperti PBB yang telah memediasi perselisihan-perselisihan atas isu-
isu nasionalisme, regionalisme, dan rasisme yang telah mengancam perdamaian dunia.

G10B.585 KEAMANAN NASIONAL 2(2-0)
Peserta didik mempelajari keamanan nasional dari sejarah perkembangan maupun evolusinya, dari
klasik ataupun kontemporer, dari berbagai perspektif teoretis. Pada dasarnya, keamanan nasional
dibagi ke dalam keamanan nasional internal dan keamanan nasional eksternal. Selain itu dapat
dibedakan pula pengertiannya secara kontemporer dari keamanan negara (state security) dan
keamanan manusia (human security). Keamanan nasional internal dapat merupakan pengelolaan
sumber-sumber domestik untuk mengatasi ancaman dari berbagai isu yang terentang dalam
berbagai aspek kehidupan. Sementara keamanan nasional eksternal seringkali dikaitkan dengan
kedaulatan negara, seperti keamanan perbatasan negara, di mana ancaman lingkungan dari
sumber-sumber eksternal pada wilayah darat, perairan dan udara nasional, serta dari kejahatan
transnasional melewati perbatasan negara. Dipelajari pula aktor-aktor keamanan nasional serta
sejarah perkembangannya di Indonesia.

G10B.664 KEAMANAN GLOBAL I 2(2-0)
Peserta didik mengkaji konsepsi, teorisasi, serta praktik-praktik dari keamanan terdahulu atau
kontemporer. Mengupas perdebatan konseptual tentang sifat dan arti keamanan; penyebab konflik
dan peperangan; kaitan keamanan nasional dan internasional; masalah use of force bagi
kepentingan politik; perihal pembentukan collective security dan military-alliance; analisis soal
strategi nuklir, senjata biologi dan kimia, arms race and control, deterrence, juga kebijakan
pertahanan negara serta hubungan sipil dan militer.

G10B.765 KEAMANAN GLOBAL II 2(2-0)
Peserta didik mempelajari berbagai “dimensi baru” studi Keamanan Internasional meliputi
ancaman lingkungan, kesejahteraan ekonomi dan pertumbuhan populasi (demografi) yang dinilai
memuat ancaman setara dengan peperangan. Mengupas ancaman atas keamanan internasional,
konflik internasional, serta kemungkinan penggunaan kekuatan militer dalam isu lingkungan,
demografi, ekonomi, konflik etnik, dan konsekuensi-konsekluensi kemiskinan.

G10B.767 KEJAHATAN TRANSNASIONAL 2(2-0)
Peserta didik mempelajari kejahatan transnasional yang merujuk pada kejahatan-kejahatan yang
mengambil tempat melewati tapal batas negara. Kejahatan transnasional meliputi pula kejahatan
di suatu negara yang konsekuensinya secara signifikan berpengaruh pada negara lain. Hal ini
menurut PBB dan ASEAN termasuk human trafficking, people smuggling, smuggling/trafficking
of goods (such as arms trafficking and drug trafficking), piracy, economic crimes, corruption,
money laundering, sex slavery, cyber crimes dan terrorism. Sementara itu, transnational
organized crime (TOC) merujuk secara spesifik pada kejahatan transnasional yang dibawa oleh
organisasi-organisasi kejahatan yang terorganisasi, seperti mafia. Terorisme merupakan suatu
kejahatan yang terdiri dari suatu tindakan yang bermaksud dari kekerasan politik untuk
menciptakan suatu atmosfir ketakutan, bahkan seringkali disebut sebagai the power of the
powerless.

G10B.354 HUKUM INTERNASIONAL I 2(2-0)
Peserta didik mempelajari hukum internasional dalam hubungan internasional, kebiasaan-kebiasaan,
konvensi-konvensi, perjanjian-perjanjian, serta pengakuan internasional, subjek-subjek dan sumber-
sumber hukum internasional, pengertian dan perannya dalam hubungan internasional formal, berikut
hukum transnasional, lingkungan hidup, hak asasi manusia, ekonomi/bisnis, perjanjian,
perang/humaniter, pidana dan perdata, praktik dan prosedur hubungan antarnegara/pemerintah, serta
permasalahannya dewasa ini.
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G10B.456 HUKUM INTERNASIONAL II 2(2-0)
Peserta didik mempelajari hukum-hukum yang mengatur hubungan antarnegara meliputi hukum udara
dan angkasa ditekankan pada kedaulatan negara di ruang udara dan angkasa, air freedom policy,
freedoms of the air, Geo-Stationary Orbit (GSO), hak-hak negara kolong (subjation state), klaim negara-
negara katulistiwa atas GSO; dibahas pula hukum laut internasional, hukum diplomatik dan konsuler
termasuk rejim foreign services act Indonesia.

G10B.387 HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER 2(2-0)
Peserta didik mempelajari perkembangan dan prinsip-prinsip hukum diplomatik dan konsuler
beserta kodifikasinya yang dilakukan oleh PBB, sumber-sumber hukum diplomatik dan konsuler
termasuk kebiasan-kebiasaan internasional mengenai hubungan antarnegara, peraturan perundang-
undangan di Indonesia dalam rangka pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1982 mengenai Konvensi Wina
Tahun 1961 dan 1963 Hubungan Diplomatik dan Konsuler. Selain itu, dibahas pula masalah
kekebalan diplomatik beserta kasus-kasusnya.

G10B.657 HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 2(2-0)
Peserta didik mempelajari berbagai hal yang menyangkut masalah perdata yang di dalamnya
terdapat unsur-unsur asing (foreign elements), kontrak (perjanjian) internasional, hukum dagang
internasional, rejim status personal (domisili dan nasionalitas), serta praktek-praktek penyelesaian
sengketa bisnis internasional melalui Arbitrase Internasional.

G10B.583 HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL 2(2-0)
Peserta didik mempelajari hukum internasional yang menyangkut aspek ekonomi, industri,
perdagangan dan bisnis internasional, baik dalam konteks globalisasi di bidang ekonomi maupun
tentang sejarah dan perkembangan hukum ekonomi internasional, organisasi ekonomi
internasional yang bersifat global dan regional, berikut aturan-aturan yang berlaku dalam ekonomi
dan perdagangan serta bisnis internasional, termasuk perjanjian internasional, regional dan
bilateral.

G10B.759 HUKUM HUMANITER 2(2-0)
Peserta didik mempelajari pemikiran tentang perang sebagai alat penyelesaian sengketa dan
perubahan-perubahannya baik konsepsional maupun operasional; cara-cara perang beradab dan
perlindungan korban perang. Mengkaji konsep just war (jus in bello dan jus ad bellum) dan unjust
war arti hukum perang; konflik bersenjata; permusuhan (hostile relations); kedudukan, perlakuan
atas musuh (dan harta benda) di waktu perang. Mengkaji hubungan diplomatik dan perjanjian-
perjanjian semasa perang, combatants dan non-combatants; serta pelanggaran atas hukum perang
dan sanksinya.

G10B.451 ORGANISASI INTERNASIONAL I 2(2-0)
Peserta didik mempelajari sifat-sifat dasar organisasi internasional pada konteks perubahan politik
global, evolusi serta berbagai struktur organisasi internasional, lembaga-lembaga multilateral (PBB);
membahas berbagai perubahan kerjasama global dan organisasi internasional; juga mengenai basic tools
dalam manajemen ataupun pengelolaan organisasi internasional, model-model interaksi (konflik dan
kerjasama) internasional, serta berbagai pendekatannya.

G10B.552 ORGANISASI INTERNASIONAL II 2(2-0)
Peserta didik mengkaji teorisasi dan aplikasi yang relevan untuk memperdalam pemahaman atas
fenomena organisasi internasional dalam berbagai skala serta mengupas kemungkinan munculnya
rejim internasional dan global governance.

G10B.553 REZIM INTERNASIONAL 2(2-0)
Peserta didik mempelajari lembaga-lembaga internasional yang bersifat informal maupun
nonformal, aspek struktur organisasinya, model sistem internasional menurut rezim internasional,
berdasarkan political market failure, situation and problem structure, institutional bargaining,
termasuk ihwal definisi, sifat-sifat dasar rezim, teori-teori ataupun modelnya.

G10B.479 KEPEMERINTAHAN GLOBAL (GLOBAL GOVERNANCE) 2(2-0)
Peserta didik mempelajari kepemerintahan global (global governance) yang merupakan interaksi
politik dari aktor-aktor transnasional yang ditujukan untuk memecahkan berbagai masalah yang
mempengaruhi satu negara atau kawasan. Global governance dalam pengertian khusus menunjuk
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pada “pengelolaan dari lembaga-lembaga, mekanisme, hubungan, serta proses-proses global baik
formal dan informal di antara negara-negara, pasar, warga negara, dan organisasi, inter- maupun
non-governmental, dalam ketidakhadiran pemerintah global” atau sebagai “usaha-usaha dan
kepentingan kolektif untuk mengidentifikasi, memahami, atau mengamanatkan masalah-masalah
yang mencakup dunia di luar kemampuan negara tersendiri untuk memecahkannya,” sehingga
dibutuhkan pada pengaturan-pengaturan pemecahan masalah kerja sama konkrit, mempertajam
aturan/hukum atau lembaga-lembaga untuk mengelola masalah-masalah kolektif oleh berbagai
aktor seperti state authorities, intergovernmental organizations, non-governmental organizations
(NGOs), private sector entities, other civil society actors, and individuals.

G10B.450 REGIONALISME: TEORI DAN KASUS 2(2-0)
Peserta didik mempelajari kecenderungan dari mencuatnya regionalisme serta globalisasi di dunia,
meliputi teorisasi yang berkembang mengenai kawasan dan integrasi sebagai tujuan maupun
proses; konsep-konsep dasar, pendekatan dan bentuk-bentuk empiriknya; membahas studi kasus
mengenai kesuksesan proses integrasi di Eropa Barat, blok-blok regional di berbagai belahan
dunia, maupun masalah divergensi politik, ekonomi dan keamanan.

G10B.355 RESOLUSI KONFLIK 2(2-0)
Peserta didik mengkaji upaya penyelesaian/pengelolaan konflik sipil dan konflik internasional;
mengenali berbagai pendekatan, teorisasi, sumber-sumber, proses kekerasan dan proses
perdamaian, dinamika dan proses konflik, serta efek-efek yang timbul dari konflik dan kekerasan
yang terjadi antarbangsa, berikut isu-isu kritis yang berkembang dewasa ini.

G10B.378 TEORI DAN ISU-ISU PEMBANGUNAN 2(2-0)
Mata kuliah ini memberikan pengantar bagi pemahaman terhadap teori-teori pembangunan, yang
di gunakan untuk menjelaskan (menganalisis) perilaku dan perkembangan sistem politik sebuah
negara. Mata kuliah ini akan terfokus kepada teori-teori, sejarah dan kebijakan-kebijakan
pembangunan, baik yang dilakukan oleh negara-negara maju, maupun negara berkembang (dunia
kesatu, dua dan tiga). Dalam mata kuliah ini di harapkan mahasiswa dapat mengetahui dan
memahami perkembangan teori-teori pembangunan, yang meliputi: Pemikiran tokoh-tokoh
pembangunan modern dan neo clasical development theorist; Perkembangan teori-teori
pembangunan lainnya (underdevelopment theory, Chicago endogenous-growth school, "human
capital is enough" development theory, dst); Kemapuan untuk menggunakan toeri-teori
pembangunan tersebut dalam upaya menganalisa isu-isu kontemporer.

G10B.376 EKONOMI-POLITIK GLOBAL I 2(2-0)
Peserta didik mempelajari keterkaitan antara faktor-faktor politik dan ekonomi di tingkat
internasional dan implikasinya, merujuk ke interaksi antara negara dengan mekanisme pasar yang
mempengaruhi lingkungannya. Menelaah berbagai sudut pandang ekonomi politik berikut isu-isu
mendasar tentang interaksi antarpelaku ekonomi individu, perusahaan publik/swasta, negara, di
lingkup domestik maupun internasional yang membangun dinamika sistem internasionalnya.

G10B.478 EKONOMI-POLITIK GLOBAL II 2(2-0)
Peserta didik memperdalam teorisasi dan aplikasi mengenai ekonomi politik dan ekonomi politik
internasional lebih lanjut. Membahas soal trading bloc, globalisasi, e-commerce atau e-business,
perdagangan bebas, interdependensi, hambatan non-tariff, WTO, isu ekologis, teknologi informasi
dan transportasi, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, serta Tata Ekonomi Dunia Baru.

G10B.475 HUBUNGAN EKONOMI-POLITIK PUSAT DAN DAERAH 2(2-0)
Peserta didik mempelajari pemikiran dan isu ekonomi-politik domestik dengan bertitik tolak dari
jalinan interaktif antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menurut konsep desentralisasi, yang
memberikan hak dan kewenangan bagi keduanya dalam proses pengambilan keputusan dan
pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi khususnya dan sosial politik dan
budaya umumnya, serta berbagai aspek ekonomi-politik internasional di tingkat daerah.

G10B.377 HUBUNGAN PERDAGANGAN GLOBAL 2(2-0)
Peserta didik mempelajari kebijakan-kebijakan ekonomi internasional yang dapat mempengaruhi
perdagangan internasional dan perekonomian nasional. Meninjau teknik-teknik perdagangan
internasional, kaitan antara kebijakan ekonomi dengan pilihan teknik perdagangan
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internasionalnya; tentang absolute advantage dan comparative advantage, faktor produksi,
eksternalitas, neraca pembayaran, nilai tukar uang, sistem moneter internasional, serta area
perdagangan bebas.

G10B.681 BISNIS INTERNASIONAL 2(2-0)
Peserta didik mempelajari pengertian, jenis, dan konteks dari bisnis internasional; dengan
perkiraan atas perubahan trend bisnis global serta pengaruhnya terhadap perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian; penyusunan strategi perusahaan; juga mendiskusikan kasus atau isu
kontemporer, termasuk yang merujuk aktor-aktor lokal atau subnasional dalam desentralisasi di
Indonesia

G10B.586 KEUANGAN INTERNASIONAL 2(2-0)
Peserta didik mempelajari berbagai aspek moneter dari ekonomi internasional yang meliputi
neraca pembayaran, valuta asing, sistem kurs devisa, serta model-ode perekonmian yang
memasukkan unsure perdagangan dan investasi internasional.

G10B.785 PEMBANGUNAN INTERNASIONAL 2(2-0)
Peserta didik mempelajari berbagai program, pranata, dan proses pembangunan pada lingkup
internasional, melalui organisasi bilateral serta multilateral, regional dan global, baik IGO’s
maupu NGO’s dalam melakukan program-program pembangunan di Negara-negara Berkembang,
NIE’s atau kawasan tertentu. Dipelajari juga ekonomi global, masalah lingkungan, dimensi sosial
seperti kemiskinan, penduduk dan kelaparan, perdagangan komoditas internasional serta
hubungan Utara-Selatan yang berkaitan dengan pembangunan.

G10B.696 KERJA SAMA DAN BANTUAN INTERNASIONAL 2(2-0)
Peserta didik mempelajari bentuk lain dari interaksi antarnegara selain konflik yaitu kerja sama
internasional (international cooperation), terutama pada isu-isu global berdimensi ekonomi dan
sosial budaya. Dibahas pula berbagai bentuk kerja sama, mulai tingkatan koordinasi, asosiasi,
sampai integrasi terutama dalam suatu kawasan, seperti regionalisme. Bantuan luar negeri (foreign
aid) negara-negara maju dan international NGOs (sebagai donor) pada negara-negara berkembang
telah memainkan peran dalam kerja sama internasional, dengan tujuan dan strateginya yang
berbeda atas beberapa dekade, termasuk isu-isu kondisionalitas. Selain itu, dibahas pula berbagai
bantuan internasional (international assistance or aid) di berbagai bidang, seperti bantuan
penanggulangan bencana dan kemanusiaan (humanitarian and disaster relief assistance) dan
bantuan kemanusian darurat dari PBB.

G10B.480 PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM POLITIK DUNIA 2(2-0)
Peserta didik mempelajari sumber dan karakteristik dari perusahaan multinasional (multinational
corporation) dalam politik dunia kontemporer dan global governance, kekuasaannya untuk
mempengaruhi politik luar negeri dari negara-negara asal dan host, berbagai aktivitasnya di
negara-negara berkembang, efek perusahaan multinasional pada para pekerja, dan gerakan atau
kegiatan corporate social responsibility (CSR) mereka.

G10B.674 GLOBALISASI : ISU DAN KONTROVERSI 2(2-0)
Peserta didik mempelajari kecenderungan dan fenomena “dunia tanpa batas”, dari adanya
berbagai perubahan kemajuan di bidang Iptek, khususnya informasi dan komunikasi. Antara lain
mencakup pengertian dasar dan ruang lingkup serta perwujudan globalisasi berikut efek positif
atau negatifnya; berbagai elemennya serta pemikiran-pemikiran mengenai kausalitas dan korelasi
globalisme, spatial compression, universalisme, homogenitas dan konvergensi.

G10B.670 MIGRASI INTERNASIONAL 2(2-0)
Peserta didik mempelajari perkembangan migrasi internasional dalam berbagai segi baik lingkup
domestik (lokal, subnasional) maupun regional dan global; mengupas kecenderungan dan masalah
yang timbul dari migrasi internasional, perihal pengungsi (refugee), suaka politik (asylum law),
imigran gelap, tenaga kerja ilegal, pelintas batas tradisional; serta usaha-usaha (koordinasi
kebijakan) internasional untuk menanganinya.

G10B.569 KOMUNIKASI DAN MEDIA GLOBAL 2(2-0)
Peserta didik mempelajari sistem interaksi antarsatuan politik internasional, proses komunikasi,
beserta medianya. Membahas kegiatan dan perkembangan sumber-sumber, metode, teknik, media
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atau alat yang digunakan dalam komunikasi internasional. Mengkaji efek globalisasi dan
perluasan lingkup hubungan antarprivat, termasuk perihal propaganda, agitasi, psychological
warfare sebagai instrumen kebijakan, creating impact, media untuk foreign information dan
programnya.

G10B.694 STUDI-STUDI BUDAYA 2(2-0)
Peserta didik mempelajari kajian atau studi-studi budaya (cultural studies) yang memokuskan diri
pada hubungan antara relasi-relasi sosial dengan makna-makna. Studi ini merupakan suatu disiplin
akademik yang mengombinasikan berbagai disiplin ilmu untuk mempelajari fenomena budaya
pada berbagai masyarakat, yang mengonsentrasikan pada bagaimana suatu fenomena khusus
berhubungan pada masalah-masalah ideologi, nasionalitas, etnisitas, klas sosial, dan/atau gender,
dengan pengertian dan praktik-praktik kehidupan sehari-hari. Studi-studi budaya berusaha
mencari penjelasan perbedaan kebudayaan dan praktik kebudayaan tidak dengan menunjuk nilai-
nilai intrinsik dan abadi (how good?), tetapi dengan menunjuk seluruh peta relasi sosial (in whose
interest?).

G10B.402 BAHASA ARAB I 2(2-0)
Memberikan keterampilan berbahasa Arab yang fungsional dalam merespons arti dan peran Timur
Tengah (Dunia Arab) sebagai kreditor alternatif bagi kelanjutan pembangunan di Indonesia kini
dan nanti, berikut urusan Haji serta masalah TKI. Materi kajinya meliputi kaidah-kaidah dasar
dalam pembentukan kalimat nominal dan verbal (ismiah dan fi’liah), tashrif lafal, perubahan
morfologis, pelafalan kata-kata Arab, serta untuk percakapan sehari-hari.

G10B.403 BAHASA CINA I 2(2-0)
Memberikan keterampilan berbahasa Cina yang fungsional dalam perkembangan kontemporer
baik di lingkup domestik Indonesia maupun pada tataran APEC dan AFTA. Materi kajinya
mencakup kaidah dan praktik penulisan serta percakapan dalam bahasa Cina.

G10B.404 BAHASA JEPANG I 2(2-0)
Memberikan keterampilan berbahasa Jepang dengan mempelajari Nihongo Kiso I dan II (pola-
pola kalimat), sehingga peserta didik dapat mengerti dan memahami pemanfaatan kalimat dasar
baik dengan kata sifat, kata benda, serta kata kerja (transitif dan intransitif) maupun perubahannya
sebagai predikat.

G10B.405 BAHASA JERMAN I 2(2-0)
Memberikan keterampilan berbahasa Jerman yang fungsional dalam dinamika kontemporer di
lingkup domestik Indonesia serta pada tataran global. Materinya meliputi kaidah dan praktik
penulisan serta percakapan dalam bahasa Jerman.

G10B.406 BAHASA PERANCIS I 2(2-0)
Memberikan keterampilan berbahasa Perancis yang fungsional dalam pergaulan global, terutama
sebagai bahasa pengantar di PBB serta organisasi internasional lainnya. Meterinya mencakup
bahasa Perancis dasar mengenai tata bahasa dan percakapan, struktur kalimat, juga kosa kata
umumnya dan terminologi diplomatik tertentu yang dianggap baku.

G10B.407 BAHASA RUSIA I 2(2-0)
Memberikan keterampilan berbahasa Rusia yang fungsional dalam dinamika kontemporer di
lingkup domestik Indonesia serta pada tataran global. Materinya meliputi kaidah dan praktik
penulisan serta percakapan dalam bahasa Rusia.

G10B.513 BAHASA ARAB II 2(2-0)
Memberikan keterampilan berbahasa Arab dengan penguasaan lebih lanjut yang fungsional untuk
berkontribusi dalam usaha-usaha diplomatik nonformal (second track diplomacy). Lingkup
kegiatannya lebih memberat pada praktikum kelas dan simulasi tertentu yang relevan.

G10B.514 BAHASA CINA II 2(2-0)
Memberikan keterampilan berbahasa Cina dengan penguasaan lebih lanjut yang fungsional untuk
berkontribusi dalam usaha-usaha diplomatik nonformal (second track diplomacy). Lingkup
kegiatannya lebih memberat pada praktikum kelas dan simulasi tertentu yang relevan.
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G10B.515 BAHASA JEPANG II 2(2-0)
Membahas mengenai Kaiwa I dan Kaiwa II, yaitu latihan ucapan, intonasi dan aksen melalui
penangkalan atas isi pembicaraan atau cerita dan menjawab pertanyaan atau menceritakan
kembali.

G10B.516 BAHASA JERMAN II 2(2-0)
Memberikan keterampilan berbahasa Jerman dengan penguasaan lebih lanjut ke arah merepsons
peluang berkontribusi dalam usaha-usaha diplomatik nonformal (second track diplomacy).
Lingkup kegiatannya lebih memberat pada praktikum kelas dan simulasi tertentu yang relevan.

G10B.517 BAHASA PERANCIS II 2(2-0)
Mempelajari bahasa Perancis dengan menekankan pada teks-teks dan dialog yang dibahas dari
tata bahasa, struktur kalimat yang lebih kompleks, kosa kata dan pembicaraan. Di samping itu,
secara praktis membimbing peserta didik untuk percakapan formal ataupun sehari-hari dalam
bahasa Perancis dengan dukungan foto, gambar, teks serta simulasi tertentu.

G10B.518 BAHASA RUSIA II 2(2-0)
Memberikan keterampilan berbahasa Rusia dengan penguasaan lebih lanjut ke arah merepsons
peluang berkontribusi dalam usaha-usaha diplomatik nonformal (second track diplomacy).
Lingkup kegiatannya lebih memberat pada praktikum kelas dan simulasi tertentu yang relevan.

G10B.206 STATISTIKA SOSIAL 3(3-0)
Peserta didik mempelajari statistik deskriptif dan inferensial yang diperlukan bagi riset
keilmuannya, baik dalam konteks Ilmu Sosial umumnya maupun Hubungan Internasional yang
bersifat kuantitatif. Selain itu, peserta didik mempelajari statitsik analitik yang berisi analisis
regresi sederhana dan korelasi, path analysis serta SEM yang dibutuhkan untuk mengembangkan
kemampuan eksplanatoris dengan merujuk paradigma positivisme dalam konteks Ilmu Sosial.

G10B.733 PRAKTIKUM PROFESI: SEMINAR HUBUNGAN INTERNASIONAL 3(0-3)
Peserta didik berlatih menerapkan serta mengembangkan kemampuan filosofis, teoretis,
metodologis, berikut praktik pengelolaan/pemecahan masalah secara profesional baik melalui
suatu bentuk penelitian ataupun seminar dan interaksi langsung di antara mereka berkaitan dengan
isu-isu sub-bidang kaji hubungan internasional yang dipilihnya menurut ketentuan praktikum.

UNX10.707 KULIAH KERJA NYATA (KKN) 2(2-0)
Peserta didik melakukan praktek dan kegiatan di lapangan dengan menggunakan pendekatan
langsung (observasi) terhadap masyarakat, mengidentifikasi masalah, menyusun program kerja,
mengevaluasi, serta menyusun laporan.

UNX10.809 SEMINAR USULAN PENELITIAN 3(0-3)
Peserta didik menyajikan minat, rancangan, rencana, serta cakupan skripsinya, secara tertulis dan
lisan didampingi oleh pembimbing skripsi, dalam suatu forum dialogis yang bersifat terbuka,
dalam mengevaluasi dan meningkatkan kesiapan untuk menempuh riset ilmiahnya di bidang
Hubungan Internasional.

UNX10.810 SKRIPSI 6(6-0) 6 (0-6)
Peserta didik mempertanggungjawabkan proses dan pelaporan riset ilmiah yang tertuang dalam
skripsinya kepada para penguji dan pembimbing menurut tema subbidang-kaji masing-masing.
Pertanggungjawaban ini lebih memberat pada evaluasi atas kemampuannya menyelenggarakan
riset keilmuan di bidang studi Hubungan Internasional.
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DAFTAR DOSEN TETAP

No Nama Dosen NIP Sandi
1. Yanyan M. Yani, MIR., Ph.D. 196610051992031004 G10B.1021
2. Drs. Rd. Sumpena Prawirasaputra. 194606141974121001 G10B.1003
3. Prof. Dr. Hj. Aelina Surya. 194704031979032001 G10B.1006
4. Dra. Dewi Utariah. 194809121982032001 G10B.1008
5. Drs. H. Yan Mulyana. 195211121983121001 G10B.1009
6. Drs. T. May Rudy, SH., MA., MIR 195505051980031008 G10B.1010
7. Drs. Taufik Hidayat, MS. 195708301986011001 G10B.1012
8. Drs. Chandra Purnama, MS. 195912011986011001 G10B.1013
9. Dra. Junita Budi Rahman, MSi. 195706301986012001 G10B.1014
10. Drs. Teuku Rezasyah, MA. 196003051987031002 G10B.1016
11. Drs. Yanuar Ikbar, MA. 195901041988031002 G10B.1017
12. Dr. Abd. Musyawardi Chalid, MS. 195709101988031001 G10B.1018
13. Hasan Sidik, SH,. MH. 195904251989021001 G10B.1019
14. Dr. Arry Bainus, M.A. 196106271990011001 G10B.1020
15. Drs. Kiagus Zaenal Mubarok 196309121992031002 G10B.1022
16. Dr. R. Dudy Heryadi, MSi 196504261991031002 G10B.1023
17. Drs. RMT. Nurhasan Affandi. 195712291990031002 G10B.1024
18. Dra. Hj. Neneng Konety. M.Si 196304041990032002 G10B.1025
19. Lenny Puspadewi, SIP., M.Si 196911141996012001 G10B.1026
20. Dr. H. Obsatar Sinaga, SIP., MSi 196904171999031001 G10B.1027
21. Dadan Suryadipura, S.IP. 197303081999031002 G10B.1028
22. Teguh Santoso Hadi, S.IP. 197204181999031001 G10B.1029
23. Widya R. Setiabudi, SIP., S.Si., MT 197207052000031002 G10B.1030
24. Egi Oktaviani, S.IP. 197510122003122001 G10B.1031
25. Wawan Budi Darmawan, S.IP., M.Si 197401182002121002 G10B.1032
26. Hikmawan Saefullah, S.IP., MIR

(Hons.)
198105222005011001 G10B.1033

27. Emil Mahyudi, S.IP 198202032005011002 G10B.1034
28. Fuad Azmi, S.IP 197505102005021002 G10B.1035
29. Nuraini. S.IP 197812282005022002 G10B.1036
30. Viani Puspitasari, S.IP., MM 197809122006042002 G10B.1037
31. Akim, S.IP 198112112006041002 G10B.1038
32. Sendy Kristiani, S.IP 198003242006042001 G10B.1039
33. Gilang Nur Alam, S.IP., M.Sc 197502272001121001 G10B.1040
34. Satria Wibawa, S.IP., M.Si 198102042008011008 G10B.1041
35. Oce Ibrahim, S.IP., M.A. 198003132008121001 G10B.1042
36. Savitri Aditiany, S.S., M.Pd 197807062009122002
37. Arfin Sudirman, S.IP., M.A. 198106192009121003
38. Rizki Ananda Ramadhan, S.IP.,

M.Han.
CPNS
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DAFTAR DOSEN LUAR BIASA

No Nama Dosen Sandi
1. 1Prof. Dr. Davidescu SP. C. V. M, MA G10B.2001
2. Mumu Djuarna, BA G10B.2002
3. Wita Kania, SS G10B.2003
4. Dra. Dewi Ratnasari, M.Si G10B.2004
5. Dra. Euis Evi Puspitasari, M.Si G10B.2005
6. Ramdani Wahyu SM, S.IP., M.Sc G10B.3002
7. Aang Sudrajat, S.IP G10B.3004
8. Deasy Silvya Sari, S.IP G10B.3006
9. Siti Aliyuna, S.IP. M.Si G10B.3011
10. Windy Darmawan, S.IP. M.Si G10B.3012
11. Dedi Indra Gunadi, S.IP G10B.3013
12. Budi Utomo, S.IP. M.Si G10B.3014
13. Galih Imaduddin, S.IP. M.Si G10B.3016
15. Drs. Asgar Bixby, M.A. G10B.3018
16. Drs. Hadin Muda Siregar, M.Si. G10B.3019

C. KURIKULUM DAN ISI POKOK MATA KULIAH JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN
SOSIAL

1. DAFTAR  MATA  KULIAH

SEMESTER GANJIL

No Sandi Nama Mata Kuliah
Bobot
SKS Prasyarat

1 UNX10.101 Pendidikan Agama 2(2-0)
2 UNX10.104 Bahasa Inggris 2(2-0)
3 G10C. 101 Pengantar Pekerjaan Sosial 3(3-0)
4 G10C. 102 Psikologi 3(3-0)
5 G10C. 103 Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi 3(3-0)
6 UNG.10102 Dasar-Dasar Ilmu Politik 3(3-0)
7 UNG.10102 Dasar-Dasar Ilmu Sosial 3(3-0)
8 G10C. 301 Perubahan Sosial 3(2-1)
9 G10C. 302 Human Behavior and Social

Environment
3(3-0)

10 G10C. 303 Masalah Sosial 3(2-1)
11 G10C. 304 Kewirausahaan Sosial 3(1-2)
12 G10C. 305 Filsafat Ilmu Sosial 3(3-0)
13 G10C. 306 Teori Pekerjaan Sosial Mikro 3(3-0)
14 G10C. 307 Teori Pekerjaan Sosial Makro 3(3-0)
15 G10C. 501 a. Praktikum Mikro (individu

& kelompok) *)

4(1-3)16 G10C. 502 b. Praktikum Makro
(Pengembangan Masyarakat)
*)

17 G10C. 503 Pekerjaan Sosial Internasional 3(3-0)
18 G10C. 504 Kebijakan Sosial 3(1-2)



Pedoman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
Tahun Akademik 2013/2014 112

No Sandi Nama Mata Kuliah Bobot
SKS

Prasyarat

19 G10C. 505 Metode Penelitian Kuantitatif 2(2-0)
20 G10C. 506 Metode Penelitian Kualitatif 2(2-0)
21 G10C. 507 Perundang-undangan Sosial 3(2-1)
22 G10C. 508 Human Service Organization 3(2-1)
23 G10C. 701 Seminar Profesi Pekerjaaan

Sosial
3(0-3)

24 G10C. 702 Social Marketing 3(1-2)
25 G10C. 703 a.Pekerjaan Sosial Industri*) 3(2-1)
26 G10C. 704 b.Pekerjaan Sosial Medis*)
27 G10C. 705 c.Pekerjaan Sosial

Koreksional*)
28 Bidang P.S.

Makro
3(2-1)

29 G10C. 706 a.Conflict Resolution*)
30 G10C. 707 b. Community Based Disaster

Management*)
31 Bidang P.S.

Mikro
32 G10C. 708 a. Family and Social Work*)
33 G10C.709 b. Youth and Social Work*)
34 G10C.710 c. Children and Social Work*)
35 G10C.711 Perbandingan Pekerjaan Sosial

Antar Bangsa
3(2-1)

36 G10C.712 Indigenous Social Service 3(2-1)
Total SKS 81 (52-29)

*) Mata Kuliah Pilihan

SEMESTER GENAP

No Sandi Nama Mata Kuliah Bobot
SKS

Prasyarat

1. UNX10.202 Bahasa Indonesia 2(2-0)
2. UNX10.206 Pendidikan Kewarganegaraan 2(2-0)
3. G10C. 201 Teori Sosiologi 3(3-0)

4.
G10C. 202 Sistem Sosial budaya

Indonesia
3(3-0)

5. G10C. 204 Dinamika Kelompok 2(2-0)
6. G10C. 205 Komunikasi Pekerjaan Sosial 3(3-0)
7. G10C. 206 Dasar-Dasar Ilmu Hukum 3(3-0)

8.
G10C. 207 Filsafat & Etika Pekerjaan

Sosial
3(3-0)

9. G10C.401 Social Case Work 3(2-1)
10. G10C.402 Administrasi Pekerjaan Sosial 3(2-1)
11. G10C.403 Social Group Work 3(2-1)
12. G10C.404 Statistik Sosial 3(1-2)

13.
G10C.405 Praktikum Orientasi Profesi

(POP)
3(1-2)

14. G10C.406 Community Organizing & 3(2-1)
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No Sandi Nama Mata Kuliah Bobot
SKS

Prasyarat

Community Development
15. G10C.407 Ekologi Sosial 3(2-1)
16.

UNX10.607
Kuliah Kerja Nyata
Mahasiswa (KKNM)

3(0-3)

17.
G10C.601

Praktikum Manajemen
Organisasi Pelayanan Sosial 4(1-3)

18. G10C.602 Penelitian Pekerjaan Sosial 3(2-1)
19. G10C.603 Pembangunan Sosial 3(3-0)
20. G10C.604 Perencanaan Sosial 3(2-1)
21. G10C.605 Studi Kependudukan 2(1-1)
22.

G10C.606
a. Gender dalam Pekerjaan
Sosial*)

2(2-0)
G10C.607 b. Kesehatan Masyarakat*)

G10C.608
c. HAM dan Pekerjaan
Sosial*)

G10C.609
d. Multiculturalism Social
Social Work*)

G10C.610 e. Personal Development*)
23. UNX10.810 Skripsi 6(0-6)

Total SKS 64 (43-21)
*) Mata Kuliah Pilihan

2. ISI POKOK MATA KULIAH

UNX10.101 PENDIDIKAN AGAMA (MPK) 2(2-0)
Mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan kepribadian keagamaan yang
beriman dan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta menjadikan ajaran agama sebagai
landasan berfikir dan berprilaku dalam pengembangan profesi.

UNX10.104 BAHASA INGGRIS (MKK) 2(2-0)
Reading and comprehension, Translation ditekankan pada usaha melatih kemampuan
menterjemahkan Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia, Grammer: Tenses, Passive Voice,
Special Finites, Vocabulary.

G10C.101 PENGANTAR PEKERJAAN SOSIAL (MKK) 3(3-0)
Mata kuliah ini mengkaji sejarah perkembangan kesejahteraan sosial sebagai bidang pemberian
bantuan warga masyarakat yang mengalami masalah-masalah sosial dengan didasarkan pada
konsep-konse keilmuan; Pekerjaan Sosial sebagai bidang keahlian yang berwenang dalam
kesejahteraan sosial, beserta nilai-nilai yang mendasari konsep dan praktik, elemen-elemen
profesinya, dan metode praktiknya. Keseluruhan materi tersebut dikaitkan langsung dengan
keadaan perkembangan masyarakat serta masalah-masalah sosial yang menyertainya.

G10C.102 PSIKOLOGI (MKK) 3(3-0)
Perilaku manusia individual yang dibentuk melalui interaksi konstitusi dengan lingkungannya,
motif, perasaan, emosi, afeksi, frustasi, dan Mekanisme pertahanan diri, serta berbagai teori
tentang kepribadian.

GI0C.103 DASAR-DASAR ILMU EKONOMI 3(3-0)
Pengertian sistem ekonomi indonesia, bentuk-bentuk sistem perekonomian dari negara-negara
sedang berkembang, tingkat hidup, peningkatan produksi, pertumbuhan ekonomi, akumulasi
sumber daya produksi, alokasi dan pembagian dan pendapatan,  faktor- faktor sosial budaya,
struktur perekonomian indonesia, dan prospektif masa depan.
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UNG.10102 DASAR-DASAR ILMU POLITIK (MBB) 3(3-0)
Pengertian, ruang lingkup, serta pendekatan politik  sebelum dan  masa  penjajahan, pengaruh
sistem politik negara lain terhadap Indonesia, mekanisme politik menururt UUD RI, faktor-faktor
yang menyebabkan berjalannya mekanisme politik dengan tertib.

UNG.10101 DASAR-DASAR ILMU SOSIAL 3(3-0)
Sejarah dan perkembangan ilmu sosial, pengertian ilmu sosial, sistematika ilmu sosial, hubungan
ilmu sosial dengan eksakta, tokoh-tokoh ilmu sosial dunia dan Indonesia, manfaat dan
pengembangan ilmu sosial bagi penegembangan ilmu sosial terapan di Indonesia.

UNX10.202 BAHASA INDONESIA (MKK) 2(2-0)
Materi bahasan meliputi :  penerapan ejaan yang disempurnakan dan tata bahasa,  cara-cara
pembuatan istilah, cara-cara pembuatan definisi, ketetapan pengungkapan ide dalam kalimat
efektif, kesalahan umum dalam kalimat mahasiswa,  kalimat terlalu panjang,  kalimat yang belum
lengkap, penggunaan kata secara berlebihan, kerancuan kalimat, bentuk-bentuk alinea, teknik
pembuatan karya ilmiah.

UNX10.206 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (MPK) 2(2-0)
Mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya selaku warganegara yang berperan
aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani dan membantu mahasiswa selaku warga
negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia serta kesadaran
berbangsa, benegara dalam  menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap
kemanusiaan dengan kompetensi menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional, dan dinamis,
berpandangan luas sebagai intelektual yang memiliki; Wawasan kesadaran benegara, untuk bela
negara dengan perilaku cinta tanah air; Wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa demi
ketahanan nasional; Pola pikir, sikap, yang komperhensif integral pada seluruh aspek kehidupan
nasional.

G10C.202 SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA (MBB) 3(3-0)
Sistem dan Sistem Sosial, Kelompok Sosial di Indonesia (Politik Ekonomi dan Kultural),
Kepemimpinan Sosial dan Filsafat Sosial di Indonesia.

G10C.201 TEORI SOSIOLOGI (MKK) 3(3-0)
Perspektif teoritis tentang manusia dan masyarakatnya baik teori-teori makro maupun mikro,
Mashab dalam Sosiologi, Teori-Teori Sosiologi Klasik, Teori-Teori Sosiologi Modern.

G10C.203 DINAMIKA KELOMPOK (MKB) 2(2-0)
Pengertian Dinamika Kelompok, Model-Model Dinamika Kelompok,   Dimensi-dimensi dalam
kehidupan kelompok serta interaksinya dengan individu anggota maupun dengan kelompok lain,
Pengaruh kehidupan berkelompok kepada sikap dan perilaku individu.

G10C.205 KOMUNIKASI PEKERJAAN SOSIAL (MKK) 2(2-0)
Pengertian konsep-konsep dalam teori komunikasi, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Komunikasi, Unsur-Unsur Komunikasi, Bentuk-Bentuk Komunikasi, Komunikasi dan perubahan
perilaku, Teori komunikasi dan persuasi, Komunikasi Individual, Komunikasi massa dan
sosialisasi massa, Fungsi Komunikasi dalam praktek pekerjaan sosial.

GI0C.206 DASAR-DASAR ILMU HUKUM (MBB) 3(3-0)
Hukum dalam Masyarakat Indonesia, Sumber-Sumber Tata Hukum Indonesia, Pembagian Hukum
di Indonesia, Hubungan Pancasila dan Tata Hukum Indonesia.

G10C.207 FILSAFAT DAN ETIKA PEKERJAAN SOSIAL 3(2-1)
Pengertian konsep-konsep Filasafat dan Etika Pekerjaan Sosial, Filsafat pekerjaan Sosial, Sistem
nilai dalam pekerjaan sosial,  Kode etik pekerjaan sosial.

G10C.301 PERUBAHAN SOSIAL (MKK) 3(2-1)
Pengertian konsep perubahan sosial, Teori-teori sosiologi tentang perubahan sosial, Proses
perubahan sosial, Dampak dan masalah-masalah sosial yang ditimbulkan oleh perubahan sosial.

G10C.302 HUMAN BEHAVIOR AND SOCIAL ENVIRONMENT (MKB) 3(3-0)
Fokus bidang studi ini diletakkan pada pengetahuan tentang manusia dan masyarakat, yaitu
manusia sebagai makhluk bio-psiko-sosial, serta pada interaksi antara manusia dengan kekuatan-
kekuatan sosial dan kebudayaan di dalam lingkungan sosialnya yang merupakan kekuatan yang



Pedoman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
Tahun Akademik 2013/2014 115

mempengaruhi tingkah laku dan kemampuannya berfungsi sosial. Dengan demikian bidang studi
ini mempelajari bagaimana tingkah laku atau kepribadian itu dikembangkan di dalam situasi atau
lingkungan sosial. Mata kuliah ini juga mempelajari : Pembentukan, perkembangan, dan pola-pola
tingkah laku dari sudut pandang Pekerjaan Sosial dan interaksinya dengan lingkungan sosialnya;
dalam seluruh segi dan perkembangan dirinya.

G10C.303 MASALAH SOSIAL (MKK) 3(2-1)
Pengertian, kriteria, dan klasifikasi masalah sosial, Masalah-masalah sosial di Indonesia, Masalah
sosial kontemporer dan perpektif Pekerjaan Sosial tentang masalah sosial.

G10C.304 KEWIRAUSAHAAN SOSIAL 3(1-2)
Kebijakan Pemerintah tentang penanganan masalah kesejahteraan sosial, Karakteristik Lembaga
Pelayanan Pekerjaan Sosial, Pentingnya Kewirausahaan bagi Pekerja Sosial, Pengertian
Kewirausahaan, Upaya menumbuhksn kewirausahaan.

G10C. 305 FILSAFAT ILMU SOSIAL 3(3-0)
Pengertian umum filsafat, pengertian umum filsafat ilmu sosial, perbedaan filsafat dan ilmu
pengetahuan lainnya, pembagian filsafat, pengertian dan kegunaan logika, tokoh-tokoh filsafat
dunia, filsafat ilmu sosial di Indonesia

G10C.306 TEORI PEKERJAAN SOSIAL MIKRO 3(3-0)
Sejarah perkembangan pekerjaan sosial sebagai ilmu dan terapan, dasar teori mikro yang
bersumber dari ilmu sosiologi, dasar teori mikro yang bersumber dari psikologi, dasar
pengetahuan mikro yang bersumber dari antropologi dan ilmu sosial dan eksakta lainnya, aliran-
aliran teori pekerjaan sosial mikro, beberapa teori pekerjaan sosial mikro: the task-center model,
psychosocial therapy, behavioral therapy, narrative therapy, gestalt therapi.

G10C. 307 TEORI PEKERJAAN SOSIAL MAKRO 3(3-0)
Sejarah perkembangan teori-teori pekerjaan sosial makro, sumber-sumber teori untuk praktik
makro, berbagai paradigma yang mempengaruhi praktik community development dan community
organization, model-model praktik makro klasik, model praktik makro kontemporer.

G10C.401 SOCIAL CASE WORK (MKB) 3(2-1)
Pekerjaan Sosial melaksanakan praktik profesionalnya pada berbagai level kesatuan sosial, baik
individu, kelompok maupun masyarakat. Inti praktikPekerjaan Sosial adalah perubahan perilaku
manusia. Metode Pekerjaan Sosial I terutama berurusan dengan teknik-teknik praktik untuk
perubahan perilaku individu yang dapat diterapkan baik dalam rangka penyembuhan, maupun
lobbying dalam kerangka praktik makro. Dengan demikian, mata kuliah ini membekali mahasiswa
dengan berbagai metode, teknik, dan pendekatan serta prinsip-prinsip prasktik pelayanan
individual.

G10C.402 ADMINISTRASI PEKERJAAN SOSIAL (MKB) 3(2-1)
Administrasi Pekerjaan Sosial adalah salah satu metode dalam  praktek Pekerjaan Sosial. Oleh
karena itu mahasiswa jurusan Kesejahteraan Sosial perlu memahami konsep-konsep yang ada
dalam Administrasi Pekerjaan Sosial. Materi yang diajarkan : Hakekat administrasi pekerjaan
sosial, fungsi administrasi pekerjaan sosial, pekerjaan sosial dan manajemen, kepemimpinan dan
organisasi pelayanan sosial, pelaksanaan fungsi manajemen dalam pelayanan sosial.

G10C.403 SOCIAL GROUP WORK (MKB) 3(2-1)
Inti dari praktik Pekerjaan Sosial adalah perubahan perilaku manusia. Upaya memodifikasi
perilaku manusia oleh Pekerja Sosial dapat dilakukan melalui kelompok. Dalam Metode
Pekerjaan Sosial II dipelajari pengetahuan dan ketrampilan tentang kelompok, intervensi serta
dinamika yang terdapat di dalamnya, baik untuk perubahan individu maupun untuk praktik makro.
Materi yang diberikan meliputi ruang lingkup dan proses Social Group Work, jenis-jenis
kelompok intervensi, team work serta ketrampilan teknis yang diperlukan untuk mengaktifkan
kelompok.

G10C.404 STATISTIK SOSIAL (MKB) 3(1-2)
Pengertian Statistika, Statistik, dan Metode Statistik, Data Statistik dan Skala, Pengolahan Data
dan Distribusi Frekuensi, Penyajian Data, Ukuran Gejala Pusat dan Ukuran Gejala Letak Lain,
Standar Deviasi.
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G10C.405 PRAKTIKUM ORIENTASI PROFESI (MPB) 3(1-2)
Praktikum ini bertujuan memberikan ketrampilan kepada mahasiswa untuk memahami
permasalahan kesejahteraan sosial dan potensi sumber daya yang ada di dalam masyarakat,
bidang-bidang garapan pelayanan sosial, dan lembaga-lembaga pelayanan sosial. Untuk itu
praktikum ini memfokuskan pada kegiatan Assessment Masalah dan Potensi di dalam masyarakat
dan atau lembaga-lembaga pelayanan sosial.

G10C.406 COMMUNITY ORGANIZING & COMMUNITY DEVELOPMENT (MKB) 3(2-1)
Masyarakat sebagai sistem sosial, Perubahan dan masalah sosial dalam masyarakat, Konsep
pengorganisasian dan pengembangan masyarakat sebagai proses perubahan sosial berencana,
model-model, strategi-strategi, serta teknik-teknik pengorganisasian dan pengembangan
masyarakat, Komponen pokok dalam Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat.

G10C.407 EKOLOGI SOSIAL (MKK) 3(2-1)
Ekologi Sosial adalah salah satu cabang ilmu sosiologi yang menggali latar belakang alam buatan
dan kehidupan masyarakat. Sasaran telaah adalah masyarakat manusia. Ekologi Sosial menelaah
pengaruh lingkungan alam atas masyarakat yang utama adalah proses adaptasi dan “vice versa”.
Dalam mata kuliah ini juga dipelajari pengaruh lingkungan atas manusia secara sistematik dan
pengertian dan konsep-konsep ekologi dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Analisis
Dampak Sosial (ADS) dalam kegiatan pembangunan.

G10C.501 PRAKTIKUM MIKRO (Individu dan Kelompok)*) 4(1-3)
Praktikum Mikro adalah penerapan dari penguasaan teoritis mahasiswa dalam metode Social Case
Work dan Social Group Work. Dalam melaksanakan proses penerapan kedua metode tersebut,
mahasiswa diberi bekal ketrampilan teknis, pengetahuan dan pelatihan antara lain : teknik
interview, teknik listening, teknik lobbying, teknik recording, serta proses analisis dalam
assessment dan penyusunan plan of treatment dalam pelayanan mikro.

G10C.502 PRAKTIKUM MAKRO (PENGEMBANGAN MASYARAKAT)*) 4(1-3)
Praktik makro merupakan aktivitas keahlian pekerja sosial dalam bekerja bersama masyarakat
dan/atau upaya untuk mengubah peraturan dan kebijakan sosial guna peningkatan kualitas hidup
masyarakat. Untuk saat ini Pratikum Makro masih dibatasi pada Tahap Assessement hingga Plan
of Treatment. Dengan demikian praktikum ini melatihkan kemampuan untuk melakukan
assessment secara partisipatif dengan menggunakan teknik social indicator, social area survey,
group assessment, serta beberapa teknik partisipatory rural appraisal, dan merancang rencana
intervensi pengembangan masyarakat.

G10C.503 PEKERJAAN SOSIAL INTERNASIONAL (MKB) 3(3-0)
Pengertian Pekerjaan Sosial Internasional, Sistem-Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial
Internasional, Arus Globalisasi dalam Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial di Indonesia.

G10C.504 KEBIJAKAN SOSIAL 3(1-2)
Prespketif mengenai kebijakan sosial, Ciri-ciri kebijakan sosial, fungsi kebijakan sosial dalam
masyarakat, mekanisme sosial dan politik dalam menyusun kebijakan sosial, analisis terhadap
berbagai kebijakan sosial dan kesejahteraaan sosial.

G10C.505 METODE PENELITIAN KUANTITATIF 2(2-0)
Pengertian metode penelitian kuantitatif, jenis-jenis metode penelitian kuantitatif, menyusun
rancangan penelitian kuantitatif, penentuan populasi dan sampling, teknik pengumpulan data,
pengolahan data, dan analisa data kuantitatif, pelaporan hasil penelitian kuantitatif.

G10C.506 METODE PENELITIAN KUALITATIF 2(2-0)
Dasar dan pengertian metode penelitian kualitatif, jenis-jenis metode penelitian kualitatif,
merancang penelitian dengan metode kualitatif, penentuan jenis informasi/data dan informan,
pengolahan data, dan analisa data kualitatif, merumuskan skrip dan ringkasan wawancara,
pelaporan hasil metode penelitian kualitatif.

G10C.507 PERUNDANG-UNDANGAN SOSIAL 3(2-1)
Pengertian perundangan Perundang-undangan sosial merupakan salah satu kelengkapan bagi
pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial. Perundang-undangan sosial merupakan dasar
hukum dan sekaligus pedoman bagi penyelenggaraan pelayanan sosial.
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G10C. 508 HUMAN SERVICE ORGANIZATION 3(2-1)
Pengertian organisasi pelayanan manusia, jenis-jenis organisasi pelayanan manusia berdasarkan
raw material, pendanaan, pengelolaan sumberdaya manusia termasuk relawan, pengorganisasian
program-program pelayanan sosial, karakteristik organisasi pelayanan sosial, organisasi pelayanan
sosial sebagai media dan wadah pelayanan sosial.

UNX10.607 KULIAH KERJA NYATA MAHASISWA (KKNM) 3(0-3)
Filsafat, sejarah, dan tujuan KKN, Metode-metode pendekatan sosial dan identifikasi masalah,
Penyusunan program kerja, evaluasi, serta penyusunan lapoan, Kebijakan-kebijakan dan program-
program pembangunan, Pelaksanaan kegiatan di lapangan. (Mata kuliah ini bersifat sukarela).

G10C.601 PRAKTIKUM MANAJEMEN LEMBAGA PELAYANAN SOSIAL 4(1-3)
Mahasiswa ini tidak saja dituntut untuk menguasai pengetahuan dan ketrampilan teknis Pekerjaan
Sosial, namun juga dituntut memahami kelembagaan pelayanan sosial, khususnya pada aspek
manajamennya. Praktikum ini melatih mahasiswa untuk melakukan assessment tentang
manajemen suatu lembaga pelayanan sosial dan mampu merumuskan model pengembangannya.

G10C.602 PENELITIAN PEKERJAAN SOSIAL (MKB) 3(2-1)
Sejarah penelitian pekerjaan sosial, kedudukan penelitian pekerjaan sosial dalam praktek
pekerjaan sosial, Tujuan, Orientasi, dan Obyek penelitian pekerjaan sosial, Penerapan konse-
konsep Pekerjaan Sosial dalam penelitian pekerjaan sosial, Langkah-langkah penelitian pekerjaan
sosial, Penyusunan Proposal Penelitian.

G10C 603 PEMBANGUNAN SOSIAL (MKK) 3(3-0)
Pembangunan dan Distorsi Pembangunan, Kebutuhan Pembangunan Sosial, Pengertian
Pembangunan Sosial, Sejarah Pembangunan Sosial, Debat tentang Pembangunan Sosial, Strategi
Pembangunan Sosial, Perspektif tentang Pembangunan Sosial.

G10C.604 PERENCANAAN SOSIAL (MKB) 3(2-1)
Pengertian perencanaan sosial, Persoalan filosofi dalam perencanaan sosial, Kedudukan kebijakan
dan perencanaan sosial dalam pembangunan, Model-model perencanaan sosial,  perencanaan
sosial di dunia negara-negara sedang berkembang,  perencanaan sosial di Indonesia.

G10C.605 STUDI KEPENDUDUKAN (MKK) 2(1-1)
Pengertian dasar kependudukan, Teori-teori kependudukan, Konsekuensi-knsekuensi
pertumbuhan penduduk, Kebijakan kependudukan dan keluarga berencana, Aspek kesejahteraan
sosial dalam program kependudukan dan keluarga berencana.

G10C.606 GENDER DAN PEKERJAAN SOSIAL*) 2(2-0)
Pengertian dan latar belakang pentingnya memahami gender, perkembangan gender mainstream
di Indonesia, berbagai perspektif gender, pengaruh gender mainstream terhadap kebijakan
pelayanan sosial, model-model pelayanan sosial berbasis gender.

G10C.607 KESEHATAN MASYARAKAT*) 2(2-0)
Pengertian sehat dalam perspektif pekerjaan sosial, perilaku hidup sehat, lingkungan sosial yang
sehat, karakteristik masyarakat sehat, standar hidup sehat, berbagai jenis penyakit yang
berkembang di masyarakat.

G10C.608 HAM DAN PEKERJAAN SOSIAL*) 2(2-0)
Pengertian dan latar belakang HAM dalam perspektif pekerjaan sosial, kebijakan mengenai HAM
di Indonesia dan internasional, pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM, jenis pelanggaran,
tindakan terhadap pelanggaran HAM, model penanganan, sosialisasi HAM.

G10C.609 MULTICULTURALISM SOCIAL SOCIAL WORK*) 2(2-0)
Pengertian dan latar belakang keanekaragaman budaya di Indonesia, pengaruh multicultural
terhadap social work, kemampuan diri dalam rangka pelayanan sosial dengan multiculturalism
yang ada.

G10C.609 PERSONNEL DEVELOPMENT*) 2 (2-0)
Pengertian dan latar belakang pengembangan diri, kapasitas, model-model pengembangan diri,
model-model pelatihan, motivasi dan dorongan, kemampuan memenfaatkan potensi dan
kemampuan diri dalam memberikan pertolongan dalam rangka pelayanan sosial
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G10C.701 SEMINAR PROFESI PEKERJAAN SOSIAL 3(0-3)
Mendalami profesi pekerjaan sosial melalui kegiatan seminar tentang karakteristik profesi, syarat-
syarat pengembangan profesi, pengembangan gagasan mengenai pemecahan masalah sosial dan
pengembangan masyarakat.

G10C.702 SOCIAL MARKETING 3(1-2)
Pengertian dan batasan pemasaran sosial, bagaimana menjual produk pelayanan sosial mulai dari
gagasan, mengelola gagasan, menyalurkan dan memasarkan gagasan, produk gagasan,
pemanfaatan media cetak dan elektronik dalam memasarkan gagasan sosial, metode pemasaran
sosial, pendanaan, perubahan perilaku masyarakat mencapai kesejahteraan sosial melalui
pemasaran sosial.

G10C.703 PEKERJAAN SOSIAL INDUSTRI*) 3(2-1)
Latar belakang, kerangka konseptual, sejarah perkembangan pekerjaan sosial industri, model-
model pelayanan sosial di dunia industri, pengembangan masyarakat sekitar daerah industri,
tantangan dan dilema pekerjaan sosial industri.

G10C.704 PEKERJAAN SOSIAL MEDIS*) 3(2-1)
Latar belakang, pengertian dan kerangka konseptual, sejarah perkembangan pekerjaan sosial
medis, kebutuhan pelayanan sosial di rumah sakit, home visit keluarga pasien, kerja tim dengan
profesional lainnya di rumah sakit, model-model pelayanan sosial di rumah sakit.

G10C.705 PEKERJAAN SOSIAL KOREKSIONAL*) 3(2-1)
Pengertian pekerjaan sosial koreksional, sejarah pelayanan sosial di lembaga pemasyarakat
Indonesia, bentuk dan model pelayanan sosial di lembaga pemasyarakatan, keterlibatan keluarga
dalam pelayanan sosial koreksional, pelayanan sosial koreksional oleh swasta.

G10C.706 CONFLICT RESOLUTION*) 3(2-1)
Pengertian dan latar belakang pentingnya keterlibatan pekerjaan sosial dalam mengatasi konflik-
konflik sosial, batasan konflik, perspektif pekerjaan sosial dalam mengatasi konflik, penyebab
konflik, dampak konflik, metode-metode dalam mengatasi konflik, hambatan-hambatan dalam
mengatasi konflik, negosiasi, konsensus, rekonstruksi sosial.

G10C.707 COMMUNITY BASED DISASTER MANAGEMENT*) 3(2-1)
Pengertian disaster management, kapasitas dan tantangan kesiapan manusia dan masyarakat dalam
menghadapi perubahan lingkungan seperti bencana, dampak bencana, lingkaran pengelolaan
bencana: peringatan awal, gawat darurat, tanggapan, recovery, mitigasi, prepadness, bancana alam
di Indonesia, badan-badan bantuan bencana,

G10C.708 FAMILY AND SOCIAL WORK*) 3(2-1)
Pengertian keluarga, batasan keluarga, fungsi-fungsi keluarga, keluarga sebagai pelayanan sosial
dasar di masyarakat, pergeseran fungsi-fungsi keluarga, kebijakan keluarga berencana, jenis-jenis
keluarga, model-model pelayanan sosial keluarga, teknik-teknik pertolongan keluarga.

G10C.709 YOUTH AND SOCIAL WORK*) 3(2-1)
Pengertian dan batasan pelayanan sosial bagi remaja, masalah-masalah remaja, remaja putus
sekolah, kenakalan remaja, penyaluran minat dan bakat remaja, model-model pelayanan sosial
remaja, kebijakan kepemudaan dan pemberdayaan pemuda.

G10C.710 CHILDREN AND SOCIAL WORK*) 3(2-1)
Pengertian anak, perkembangan sosial anak, kondisi sosial anak, assessment keberfungsian anak,
masalah-masalah anak, model-model pendekatan penanganan anak, model penanganan anak
dengan kebutuhan khusus, pelayanan sosial anak melalui badan-badan sosial swasta dan
pemerintah, kebijakan kesejahteraan anak,

G10C.711 PERBANDINGAN PEKERJAAN SOSIAL ANTAR NEGARA 3(2-1)
Pengertian perbandingan pelayanan sosial antar negara, isyu-isyu dan tipologi kebijakan
kesejahteraan sosial antar negara, peran pekerjaan sosial antar negara, kolaborasi internasional
berkenaan dengan kebijakan sosial, baik negara maju maupun antar negara-negara berkembang.
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G10C.712 INDIGENOUS SOCIAL SERVICES 3(2-1)
Pengertian dan latar belakang, Pelayanan-pelayanan sosial tradisional  baik berdasarkan budaya
dan agama yang telah lama ada dalam berbagai masyarakat budaya di Indonesia. Reaktualisasi
dan memperkuat model-model pelayanan sosial tradisional yang lama ada.

UNX10.810 SKRIPSI 6(0-6)
Setelah mahasiswa melakukan penelitian dan menyusun hasilnya dalam format skripsi, mahasiswa
harus mempertanggungjawabkan skripsinya dalam Ujian Sidang Sarjana. Nilai Ujian Sidang
terdiri atas komponen Nilai Bimbingan Skripsi dan Nilai Ujian. Yudisium ditetapkan berdasarkan
penghitungan IPK setelah sidang.

REKAPITULASI JUMLAH SKS
YANG WAJIB DIAMBIL MAHASISWA

JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

No. Jenis Mata Kuliah
Bobot
(SKS)

1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 6
2. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 49
3. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 47
4. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) 32
5. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 12

Jumlah 146

DAFTAR DOSEN TETAP

No Nama Dosen NIP Sandi

1.
Dr. H. Soni Akhmad N, S.Sos.,
M.Si

196802041994031005 G10C.1029

2. Drs. Fadhil Nurdin, M.A., Ph.D 195412091984030001 G10C.1025
3. Drs. Tjipto Atmoko, SU 19530108 198003 1 001 G10C.1014
4. Dra. Renny Sekarningsih W., MS 19541214 198003 2 003 G10C.1015
5. Drs. Ade Rosidin. 19511002 198003 1 002 G10C.1016
6. Drs. Budhi Wibhawa, MS. 19550121 198003 1 005 G10C.1017
7. Drs. R.A Tahya Muhammad, M.Si 19521028 198003 1 004 G10C.1018
8. Dr. Ignatius Suharto, M.SP. 19490710 198003 1 001 G10C.1019
9. Dra. Hj. Hetty Krisnani., M.Si. 19560408 198203 2 001 G10C.1020
10. Drs. Moch. Zaenudin. 19570827 198702 1 001 G10C.1021
11. Dra. Dessy Hasanah St. A., M.Si 19571220 198601 2 001 G10C.1022
12. Drs. Ishartono, MS. 19540826 198601 1 001 G10C.1023
13. Dra. Sri Sulastri, M.Si 19620515 198603 2 003 G10C.1024
14. Dr. Nunung Nurwati, MS. 19590616 198603 2 001 G10C.1026
15. Dra. Bintarsih Sekarningrum, M.Si 19630428 198902 2 001 G10C.1027
16. Drs. Agus Wahyudi Riana. M.Si 19640810 198902 1 001 G10C.1028
17. Dra. Binahayati, MSW 19681017 199403 2 002 G10C.1030

18.
Hadiyanto A. Rachim, S.Sos.,
M.IKom.

19671223 199802 1 001 G10C.1031

19. Rudi Saprudin Darwis, S.Sos.M.Si 19690228 199802 1 001 G10C.1032
20. Santoso Tri Raharjo, S.Sos., M.Si 19710205 199802 1 001 G10C.1033
21. Arie Surya Gutama, S.Sos., SE. 19690428 199903 1 001 G10C.1034
22. Hj. Eva Nuriyah Hidayat, S.Sos, 19720313 199903 2 001 G10C.1035
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No Nama Dosen NIP Sandi
M.Si

23. Gigin G. K. Basar, S.Sos.,MM 19740206 200312 1 001 G10C.1036

24.
Budi Muhammad Taftazani, S.Sos,
M.PSSp.

19740728 200312 1 001 G10C.1037

25. Maulana Irfan, S.Sos 19700323 200501 1 001 G10C.1038
26. Risna Resnawaty, S.Sos., MP 198112072006042002 G10C.1039
27. Hery Wibowo, S.Psi., MM 19751209 200604 1 001 G10C.1040
28. Nandang Mulyana, S.Sos., MS 19670114 199403 1 003 G10C.1041

29.
Nurliana Cipta Apsari, S.Sos.,
MSW

19780428 200812 2 001
G10C.1042

30. Muh. Fedriansyah,S.Sos., M.Si. 198102192008121001 G10C.1043
31. Lenny Meilany, S.IP., M.Si 197005182008122001 G10C.1044

DAFTAR DOSEN TIDAK TETAP

No Nama Dosen Sandi
1. 1Makmur Sunusi, P.hD. G10C.3001
2. Meilanny Budiarti S., S.Sos, SH G10C.3003
3. Ramadhan Pancasilawan, S.Sos, M.Si
4. Sahadi Humaedi, S.Sos G10C.3005
5. Dra. Teti Asiati G10C.3006

D. KURIKULUM DAN ISI POKOK MATA KULIAH JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

1. DAFTAR  MATA  KULIAH

1. Matakuliah Fakultas:

No Sandi Matakuliah SKS Prasyarat
1 UNX.10101 Pendidikan Agama 2
2 UNX.10102 Bahasa Inggris 2
3 UNX.10202 Bahasa Indonesia 2
4 UNX.10106 Kewarganegaraan 2
5 UNX.10607 KKN 3
6 UNG.10102 Dasar-dasar Ilmu Sosial 3
7 UNG.10101 Dasar-dasar Ilmu Politik 3
8 G10D308 Filsafat Ilmu 3 G10D202
9 UNG.10501 Metode Penelitian

Sosial Kuantitatif
2 G10D301

10 UNG.10502 Metode Penelitian
Sosial Kualitatif

2

Jumlah 24
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2. Matakuliah Jurusan
A. Matakuliah Wajib

No Sandi Nama Mata Kuliah Bobot
SKS

Prasyarat
Matakuliah

1 G10D101 Sistem Hukum Indonesia 3 (3-0)
2 G10D102 Sistem Ekonomi Indonesia 3 (3-0)
3 G10D103 Pengantar Ilmu Pemerintahan 3 (3-0)
4 G10D201 Sistem Sosial Indonesia 3 (3-0) UNG.10102
5 G10D202 Dasar-dasar Logika 3 (3-0)
6 G10D203 Teori Politik 3 (3-0) UNG.10101
7 G10D204 Konstitusi dan Kelembagaan

Pemerintahan
2 (2-0)

8 G10D205 Ekonomi Politik 2 (2-0) UNG.10101
9 G10D301 Pengantar Statistika Sosial 3 (2-1)
10 G10D302 Asas-asas Manajemen 2 (2-0)
11 G10D303 Sistem Pemerintahan Indonesia 3 (3-0) G10D103
12 G10D304 Teori Komunikasi 2 (2-0)
13 G10D305 Pemikiran Politik Indonesia 2 (3-0) UNG.10101
14 G10D306 Psikologi Sosial 2 (2-0)
15 G10D307 Hukum Tata Pemerintahan 2 (2-0) G10D101
16 G10D401 Sistem Pemerintahan Daerah 3 (2-1) G10D103
17 G10D402 Sistem Perpajakan Indonesia 2 (2-0)
18 G10D403 Sistem Politik Indonesia 3 (3-0) UNG.10101
19 G10D404 Studi Kependudukan 2 (2-0)
20 G10D405 Manajemen Pemerintahan 3 (2-1) G10D103
21 G10D406 Komunikasi Pemerintahan 2 (1-1) G10D304
22 G10D407 Etika Pemerintahan 2 (2-0) G10D103
23 G10D408 Politik Agraria 2 (2-0) UNG.10101
24 G10D501 Sistem Pemerintahan Desa 3 (2-1) G10D103
25 G10D502 Ekologi Pemerintahan 2 (2-0) G10D103
26 G10D503 MSDM 3 (2-1) G10D302
27 G10D504 Proses Legislatif  di Indonesia 2 (2-0) G10D403
28 G10D505 Birokrasi Pemerintahan Indonesia 2 (2-0) G10D103
29 G10D506 Keuangan Daerah 3 (2-1)
30 G10D507 Pembangunan Politik 2 (2-0) UNG.10101
31 G10D601 Sistem Pengawasan Pemerintahan 2 (2-0) G10D103
32 G10D602 Kebijakan Publik 3 (2-1) G10D504
33 G10D603 Pelayanan Publik 2 (1-1)
34 G10D604 Sistem Kepartaian dan Pemilu di

Indonesia
3 (2-1) G10D403

35 G10D605 Perbandingan Sistem Pemerintahan 3 (2-1) G10D303
36 G10D606 Pembangunan Lokal 3 (2-1)
37 G10D607 Metodologi Ilmu Pemerintahan 3 (2-1)
38 G10D701 Kepemimpinan Pemerintahan 2 (2-0)
39 G10D702 Perubahan Sosial dan Dinamika

Pemerintahan
3 (2-1)

40 G10D703 Perencanaan Penelitian 2 (2-0) UNG.10501,
UNG.10502

41 G10D801 Kapita Selekta Pemerintahan 2 (2-0) *
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No Sandi Nama Mata Kuliah Bobot
SKS

Prasyarat
Matakuliah

42 G10D803 Praktikum Pemerintahan 3 (0-3)
43 G10D804 Skripsi 6 (0-6)

Jumlah 111
(91-
23)

* Lulus Matakuliah:
Dasar-dasar Ilmu Politik, Dasar-dasar Ilmu Sosial, Pengantar  Ilmu
Pemerintahan, Sist. Pemerintahan Indonesia dan Sist. Politik Indonesia

A.1 Semester Ganjil

No Sandi Nama Mata Kuliah
Bobot
SKS

Prasyarat
Matakuliah

1 G10D101 Sistem Hukum Indonesia 3 (3-0)
2 G10D102 Sistem Ekonomi Indonesia 3 (3-0)
3 G10D103 Pengantar Ilmu Pemerintahan 3 (3-0)
4 G10D301 Pengantar Statistika Sosial 3 (2-1)
5 G10D302 Asas-asas Manajemen 2 (2-0)
6 G10D303 Sistem Pemerintahan Indonesia 3 (3-0) G10D103
7 G10D304 Teori Komunikasi 2 (2-0)
8 G10D305 Pemikiran Politik Indonesia 2 (3-0) UNG.10101
9 G10D306 Psikologi Sosial 2 (2-0)
10 G10D307 Hukum Tata Pemerintahan 2 (2-0) G10D101
11 G10D501 Sistem Pemerintahan Desa 3 (2-1) G10D103
12 G10D502 Ekologi Pemerintahan 2 (2-0) G10D103
13 G10D503 MSDM 3 (2-1) G10D302
14 G10D504 Proses Legislatif  di Indonesia 2 (2-0) G10D403
15 G10D505 Birokrasi Pemerintahan Indonesia 2 (2-0) G10D103
16 G10D506 Keuangan Daerah 3 (2-1)
17 G10D507 Pembangunan Politik 2 (2-0) UNG.10101
18 G10D701 Kepemimpinan Pemerintahan 2 (2-0)
19 G10D702 Perubahan Sosial dan Dinamika

Pemerintahan
3 (2-1)

20 G10D703 Perencanaan Penelitian 2 (2-0) UNG.10501,
UNG.10502

Jumlah 49
(44-5)

A.2 Semester Genap

No Sandi Nama Mata Kuliah
Bobot
SKS

Prasyarat
Matakuliah

1 G10D201 Sistem Sosial Indonesia 3 (3-0) UNG.10102
2 G10D202 Dasar-dasar Logika 3 (3-0)
3 G10D203 Teori Politik 3 (3-0) UNG.10101
4 G10D204 Konstitusi dan Kelembagaan

Pemerintahan
2 (2-0)

5 G10D205 Ekonomi Politik 2 (2-0) UNG.10101
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No Sandi Nama Mata Kuliah Bobot
SKS

Prasyarat
Matakuliah

6 G10D401 Sistem Pemerintahan Daerah 3 (2-1) G10D103
7 G10D402 Sistem Perpajakan Indonesia 2 (2-0)
8 G10D403 Sistem Politik Indonesia 3 (3-0) UNG.10101
9 G10D404 Studi Kependudukan 2 (2-0)
10 G10D405 Manajemen Pemerintahan 3 (2-1) G10D103
11 G10D406 Komunikasi Pemerintahan 2 (1-1) G10D304
12 G10D407 Etika Pemerintahan 2 (2-0) G10D103
13 G10D408 Politik Agraria 2 (2-0) UNG.10101
14 G10D601 Sistem Pengawasan Pemerintahan 2 (2-0) G10D103
15 G10D602 Kebijakan Publik 3 (2-1) G10D504
16 G10D603 Pelayanan Publik 2 (1-1)
17 G10D604 Sistem Kepartaian dan Pemilu di

Indonesia
3 (2-1) G10D403

18 G10D605 Perbandingan Sistem
Pemerintahan

3 (2-1) G10D303

19 G10D606 Pembangunan Lokal 3 (2-1)
20 G10D607 Metodologi Ilmu Pemerintahan 3 (2-1)
21 G10D804 Praktikum Pemerintahan 3 (0-3)
22 G10D805 Skripsi 6 (0-6)

Jumlah
52

(34-
18)

B. Matakuliah Pilihan

No Sandi Mata Kuliah Bobot
SKS Prasyarat

1 G10D608 Manajemen Proyek 2 (1-1)
2 G10D609 Manajemen Konflik 2 (1-1)
3 G10D704 Perencanaan Pembangunan 2 (2-0)
4 G10D705 Studi Kawasan 2 (2-0)
5 G10D706 Sistem Akuntansi Pemerintahan 2 (2-0)

6 G10D707 Politik Pertahanan dan Keamanan 2 (2-0)

7 G10D708 Isu-isu Politik dan Pemerintahan 2 (2-0)

8 G10D709 e-Government 2 (2-0)
9 G10D802 Civil Society 2 (2-0)

10 G10D803 Sistem Pemerintahan Islam 2 (2-0)
Jumlah 20

(18-2)
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B. 1 Semester Ganjil

No Sandi Mata Kuliah Bobot SKS Prasyarat

1 G10D704 Perencanaan Pembangunan 2 (2-0)
2 G10D705 Studi Kawasan 2 (2-0)
3 G10D706 Sistem Akuntansi Pemerintahan 2 (2-0)
4 G10D707 Politik Pertahanan dan Keamanan 2 (2-0)
5 G10D708 Isu-isu Politik dan Pemerintahan 2 (2-0)
6 G10D709 e-Government 2 (2-0)
7 G10D802 Civil Society 2 (2-0)
8 G10D803 Sistem Pemerintahan Islam 2 (2-0)

Jumlah 16 (16-0)

B. 2 Semester Genap

No Sandi Mata Kuliah Bobot
SKS

Prasyarat

1 G10D608 Manajemen Proyek 2 (1-1)
2 G10D609 Manajemen Konflik 2 (1-1)

Jumlah 4 (2-2)

2. ISI  POKOK  MATA  KULIAH

SILABUS MATA KULIAH KURIKULUM
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNPAD

UNX.10101 Pendidikan Agama (MPK) 2(2-0)
Mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan kepribadian keagamaan yang
beriman dan bertaqwa, berilmu dan berakhlak mulia serta menjadikan ajaran agama sebagai
landasan berfikir dan berperilaku dalam pengembangan profesi.

UNX.10101 Pendidikan Agama Islam (MPK) 2(2-0)
UNX.10103 Pendidikan Agama Kristen Protestan (MPK) 2(2-0)
UNX.10105 Pendidikan Agama Kristen Katolik (MPK) 2(2-0)
UNX.10107 Pendidikan Agama Hindu (MPK) 2(2-0)
UNX.10109 Pendidikan Agama Budha (MPK) 2(2-0)
UNX.10125 Pendidikan Agama Khonghucu (MPK) 2(2-0)
UNX.10127 Pendidikan Agama Lainnya (MPK) 2(2-0)

UNX.10102 Bahasa Inggris (MPK) 2(2-0)
Mengantarkan mahasiswa agar dapat memahami pengetahuan Grammer atau Structure dan dapat;
menerapkannya dalam kalimat-kalimat berbahasa Inggris yang dilatihkan melalui kemahiran
bahasa - Reading Comprehension dan Writing guna memahami berbagai referensi yang berbahasa
Inggris dan menunjang pemerolehan serta penerapan ilmu yang dipelajari pada program studi.
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UNG.10101 Dasar-Dasar Ilmu Politik (MKK) 3(3-0)
Menguraikan dan menjelaskan mengenai peristilahan politik/Ilmu Politik, pengertian dan ruang
lingkup serta kajian Ilmu Politik, konsep-konsep pokok Ilmu Politik, pendekatan-pendekatan studi
politik, tentang negara, teori/hakikat negara, asal usul negara, fungsi dan tujuan negara, unsur-
unsur formal dan material negara, tentang demokrasi, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan
negara secara vertikal dan horisontal, UUD dan konvensi, sistem kepartaian dan badan-badan
pemerintahan, rule making function, rule application function, dan rule adjudication serta tentang
sistem Pemilu (secara ringkas).

UNG.10102 Dasar-Dasar Ilmu Sosial (MKK) 3(3-0)
Membahas tentang pengertian sosiologi, ruang lingkup sosiologi, objek dan metode sosiologi,
perkembangan sosiologi sebagai ilmu, konsep-konsep sosiologi tentang : masyarakat, proses-
proses sosial dan interaksi sosial, organisasi sosial, pranata sosial, ketertiban sosial dan
pengendalian sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan dan wewenang, mobilitas sosial, perubahan-
perubahan sosial dikaitkan dengan gejala-gejala sosial yang terjadi di Indonesia

G10D101 Sistem Hukum Indonesia (MKK) 3(3-0)
Menguraikan pengertian sistem hukum, hukum Indonesia, dan sistem hukum Indonesia, sistem
hukum adat dan hukum kebiasaan, sistem hukum islam sistem hukum tata negara, sistem hukum
perdata dan sistem hukum dagang. Selanjutnya  membahas sistem hukum acara perdata, sistem
hukum pidana, sistem hukum acara pidana, sistem hukum administrasi negara, sistem hukum
internasional dan sistem hukum nasional.

G10D102 Sistem Ekonomi Indonesia (MKK) 3(3-0)
Dibahas mengenai pengertian sistem ekonomi Indonesia, dibahas juga mengenai bentuk-bentuk
perekonomian di negana-negara sedang berkembang, tingkat hidup dan peningkatan produksi,
pertumbuhan ekonomi, akumulasi sumber daya produksi, manusia dan alam, alokasi, pola
pembagian pendapatan dan kekayaan, faktor sosial budaya, struktur perekonomian Indonesia,
income perkapita, serta sistem ekonomi Pancasila dan perspektif perekonomian Indonesia
menjelang abad 21 (liberalisme ekonomi dunia).

G10D103 Pengantar Ilmu Pemerintahan (MKK) 3(3-0)
Menguraikan tentang pengertian pemerintah, pemerintahan, pemerintahan sebagai suatu ilmu,
objek ilmu pemerintahan, pemerintahan sebagai kebutuhan, pemerintahan sebagai suatu sistem,
tahap-tahap pembangunan pemerintahan, hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu-ilmu lain,
kekuasaan dalam pemerintahan, macam dan tipe pemerintahan, kepemimpinan dalam
pemerintahan,  konsep-konsep dalam ilmu pemerintahan.

UNX10.106 Pendidikan Kewarganegaraan (MPK) 2(2-0)
Mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya selaku warga negara yang berperan
aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani dan membantu mahasiswa selaku warga
negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia serta kesadaran
berbangsa, bernegana dalam menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap
kemanusiaan dengan kompetensi menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis,
berpandangan Iuas sebagai intelektual yang memiliki: wawasan kesadaran bernegara; untuk bela
negara dengan perilaku cinta tanah air; wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa demi
ketahanan nasional; pola pikir, sikap, yang komprehensif integral pada seluruh aspek kehidupan
nasional.

UNX.10202 Bahasa Indonesia (MPK) 2(2-0)
Pengajaran Bahasa Indonesia bagi para mahasiswa lebih diarahkan pada pemahaman dan
penguasaan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga mahasiswa dapat
memanfaatkannya dalam penulisan karya ilmiah. Selain itu agar mahasiswa memahami
kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional dan bahasa Negara sehingga
dapat menggunakannya dengan baik dan benar khususnya dalam situasi formal

G10D201 Sistem Sosial Indonesia (MKK) 3(3-0)
Menguraikan dan membahas tentang konsep sistem sosial, kelompok sosial di Indonesia (politik,
ekonomi dan kultural), kepemimpinan sosial di Indonesia, struktur majemuk masyarakat
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Indonesia, perkembangan kebudayaan Indonesia, diversitas Indonesia dilihat dari
perkembangannya.

G10D202 Dasar-Dasar Logika (MKB) 3(3-0)
Dibahas tentang definisi dan objek dari logika, terminologi logika, bahasa logika, dan jenis-jenis
logika. Diberikan juga pengenalan dan pemahaman tentang jenis-jensi definisi serta teknik
membuat definisi.  Dijelaskan pula tentang inferensi dengan jenis-jenisnya. Dijelaskan juga
tentang kesesatan berpikir, jenis-jenis kesesatan yang umum dilakukan, serta upaya untuk
mengatasi kesesatan tersebut. Dibahas juga tentang figura dengan model-modelnya dan
penggunaan term M (medium) sebagai kunci dalam figura. Dibahas juga tentang modus silogisme
dengan bentuk-bentuk silogisme yang didasarkan pada kualitas dan kuantitas kedua proposisi
yang menjadi premis-premisnya. Diuraikan dari segi kualitas dan kuantitas proposisi, ada 4
(empat) jenis proposisi yaitu a, e, i, dan o. Keempat proposisi itu akan menghasilkan 16 (enam
belas) modus silogisme. Diuraikan juga tentang deduksi dan induksi logika, alat bantu
menggunakan diagram venn dan lambang boole. Diberikan pemahaman silogisme kategoris dan
silogisme hipotetis. Orientasi dalam logika menggunakan hukum dasar logika. Pengertian tentang
kategori dan jenisnya menjadi pokok bahasan sebelum ujian akhir tertulis.

G10D203 Teori Politik (MKB) 3 (3-0)
Menguraikan tentang posisi teori dan filsafat politik dalam studi Ilmu Pemerintahan; hubungan
dan sifat/ciri antara konsep, pemikiran, pengertian teori, dan filsafat politik; arti dan hakekat teori
dan filsafat politik, macam/jenis teori politik, derajat teori politik, fungsi dan manfaat (ruang
Lingkup) teori dan filsafat politik; perkembangan teori politik.

G10D204 Konstitusi Dan Pemerintahan (MPB) 2 (2-0)
Menguraikan  dan  menjelaskan  tinjauan  umum  tentang      konstitusi,  konstitusi dan
pemerintahan, daya ikat konstitusi, perbandingan konstitusi, konstitusi Negara Indonesia, prosedur
dan sistem perubahan konstitusi, dan pengertian kelembagaan pemerintahan.

G10D205 Ekonomi Politik 2 (2-0)
Membahas, keterkaitan ekonomi dan politik dengan pendekatan demografi, geografi, sistem,
fungsi pemerintahan dalam ekonomi, politik dan kebijakan ekonomi, pengaruh penerimaan dan
pengeluaran, privatisasi, serta lembaga-lembaga ekonomi.

G10D301 Pengantar Statistik Sosial (MKB) 3 (2-1)
Membahas pengertian statistik dan statistika,  data statistik dan penyajian data,  berbagai ukuran
statistik, statistik deskriptif dan statistik induktif.

G10D302 Asas-Asas Manajemen (MKB) 2 (2-0)
Membahas tentang pengertian dan ruang lingkup manajemen; sejarah perkembangan teori
manajemen; mashab-mashab serta fungsi manajemen yang mencakup perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan, pengkoordinasian, komunikasi, dan pengawasan, serta penjelasan
singkat mengenai manajemen konflik.

G10D303 Sistem Pemerintahan Indonesia (MKK) 3 (3-0)
Menguraikan pemerintahan Indonesia dengan pendekatan sistem, sistem pemerintahan
parlementer, presidensil, dan campuran. Selain itu menguraikan  sistem pemerintahan demokrasi,
sistem pemerintahan demokrasi versus sistem pemerintahan otoriter, serta sistem pemerintahan
dan kelembagaan serta konstitusi di Indonesia.

G10D304 Teori Komunikasi (MKB) 2 (2-0)
Mata kuliah ini secara umum menguraikan konsep, teori, dan paradigma komunikasi dan filsafat
komunikasi, perkembangan teori komunikasi. Secara khusus, membahas teori komunikasi mulai
dari pengertian manajemen komunikasi, teori komunikasi massa, teori persuasif dan koersif,
sampai teori opini publik, serta efek komunikasi.

G10D305 Pemikiran Politik Indonesia 2 (2-0)
Membahas  mengenai berbagai pemikiran politik Indonesia, menjelaskan sejarah terbentuknya
struktur dan kelembagaan negara termasuk filosofi dan berbagai budaya masyarakat yang menjadi
fondasi lahirnya negara Indonesia. Menggambarkan kepolitikan yang mendasari lahirnya konsep-
konsep politik di Indonesia.
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G10D306 Psikologi Sosial (MPB) 2 (2-0)
Membahas tentang sejarah, pengertian konsep dan ruang lingkup psikologi sosial; aliran-aliran
dan penggunaan metode dalam psikologi sosial; hubungan dengan disiplin ilmu lain terutama
dengan Sosiologi dan Antropologi; tingkah laku manusia dalam  situasi sosial dan dinamika
kelompok, serta faktor penentunya.

G10D307 Hukum Tata Pemerintahan (MKK) 2 (2-0)
Membahas pertumbuhan terminologi hukum tata pemerintahan yang berasal dan termasuk Hukum
Administrasi Negara, membahas penentuan scope Hukum Tata Pemerintahan melalui rumusan
teori/definisi para ahli hukum serta metode pemisahan Hukum Tata Pemerintahan dengan Hukum
Tata Negara dalam arti luas, membahas tindakan/perbuatan hukum alat perlengkapan negara
terutama dari bentuk ketetapan (beschikking) sebagai landasan hukum dalam era pembangunan
dikaitkan dengan tujuan negara sebagai weIfare state (negara kesejahteraan) serta Peradilan Tata
Usaha Negara.

G10D308 Filsafat Ilmu (MKB) 3 (3-0)
Dibahas tentang etimologi dan definisi dari filsafat, dan kedudukan filsafat ilmu sebagai salah satu
cabang dari filsafat. Pemahaman substansi antar ilmu pengetahuan dan pengetahuan disertai
dengan contoh-contohnya. Diberikan pemahaman tentang evolusi pengetahuan berkaitan dengan
sejarah timbulnya filsafat. Mitos dan lahirnya filsafat sebagai upaya mencari kebenaran. Diberikan
pemahaman tentang perkembangan kebudayaan manusia yang relevansinya dengan
perkembangan ilmu pengetahuan. Pembahasan mengenai pengetahuan ilmiah dan pengetahuan
eksistensial. Dipelajari juga berbagai macam aliran dalam filsafat dengan tokoh-tokohnya.
Penjelasan tentang aposteriori dan apriori dilengkapi dengan konsep dan contoh-contohnya.
Kelebihan dan kekurangan dari positivisme ilmu menjadi pokok bahasan. Antara ilmu manusia
dan ilmu alam siapa yang lebih unggul? Pembahasan menjadi komprehensif dan objektif.
Memahami aliran neo kantianisme dalam metodologi ilmu. Perkembangan terakhir antara
penguasaan ilmu dan pengetahuan etika sehingga membentuk teori etika klasik. Prinsip-prinsip
utama etika dalam kegiatan ilmu pengetahuan.

G10D401 Sistem Pemerintahan Daerah (MKK) 3 (2-1)
Menguraikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, landasan hukum dan dasar pertimbangan perlunya
pemerintahan di daerah; azas penyelenggaran pemerintahan daerah (desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas
pembantuan), hubungan pusat-daerah,  otonomi daerah (jenis-jenis dan faktor yang mempengaruhinya),
demokrasi tingkat lokal, hubungan ekesekutif dan legislatif tingkat lokal, pemerintahan daerah di negara
kesatuan dan federal, Local Good Governance dan Reinventing Government.

G10D402 Sistem Perpajakan Di Indonesia (MKB) 2 (2-0)
Membahas secara umum pengertian pajak, konsep dan dasar hukum perpajakan, fungsi pajak,
pengelolaan pajak dan teknik pemungutan pajak, jenis-jenis pajak di Indonesia, latar belakang dan
proses serta mekanisme perpajakan di Indonesia, serta perhitungan pajak-pajak di Indonesia

G10D403 Sistem Politik Indonesia (MKK) 3 (3-0)
Menjelaskan makna sistem, makna politik, makna sistem politik, sistem politik Indonesia,  proses
input, konversi, output,  budaya politik, dan kecenderungan budaya politik Indonesia,  komponen-
komponen suprastruktur politik,  lingkungan domestik maupun internasional,  mekanisme dan
dinamika sistem politik Indonesia (awal kemerdekaan, parlementer, terpimpin, orde baru, dan
reformasi)

G10D404 Studi Kependudukan (MKB) 2 (2-0)
Membahas tentang konsep dasar dan teori demografi dan studi kependudukan; variable-variabel
demografi dan non demografi, serta sumber-sumber data kependudukan. Selain itu menguraikan
tentang permasalahan kependudukan yang dihadapi negara Indonesia dan negara berkembang
lainnya, dasar teori kebijakan kependudukan, beberapa pendekatan dan pokok-pokok pikiran yang
perlu dipertimbangkan dalam rangka pemecahan masalah-masalah kependudukan, dan tentang
pelaksanaan kebijakan kependudukan.
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G10D405 Manajemen Pemerintahan (MKB) 3 (2-1)
Membahas tentang kegiatan manajemen dalam pemerintahan, yaitu dalam hal perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan penganggaran. Selain itu, juga menguraikan
tentang manajemen pemerintahan suatu negara, baik manajemen pemerintahan tingkat
desa/kelurahan, manajemen pemerintahan tingkat Daerah, dan manajemen pemerintahan tingkat
Pusat, serta pelaksanaan koordinasi pemerintahan.

G10D406 Komunikasi Pemerintahan (MKK) 2 (1-1)
Membahas tentang substansi dan paradigma komunikasi dalam proses pemerintahan dan politik,
ideoIogi-ideologi komunikasi, teknik-teknik informasi, public opinion, komunikasi timbal balik,
dan teknik-teknik propaganda, campaign management.

G10D407 Etika Pemerintahan (MPB) 2 (2-0)
Membahas dan menguraikan tentang posisi teori dan filsafat pemerintahan/politik dalam studi
ilmu pemerintahan; hubungan dan sifat/ciri antara konsep, pemikiran, pengertian dan filsafat
pemerintahan/politik; arti dan hakekat filsafat pemerintahan, macam/jenis teori
pemerintahan/politik, derajat teori, fungsi dan manfaat (ruang lingkup) teori dan filsafat
pemerintahan/politik; filsafat pemerintahan klasik; filsafat pemerintahan modern dan pasca
modern; kontemporer; teori-teori dasar, middle dan umum, serta pandangan etikanya.

G10D408 Politik Agraria (MKK) 2 (2-0)
Menguraikan sejarah perundang-undangan agraria sejak masa Hindia Belanda sampai masa
Proklamasi Kemerdekaan serta setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria dan dibahas
usaha-usaha menghilangkan duaIisme hukum dalam lapangan agraria/pertanahan. Juga dibahas
tentang keterkaitan pertanahan dengan gejala sosial politik konflik pertanahan.

G10D501 Sistem Pemerintahan Desa (MKK) 3(2-1)
Membahas dan menguraikan tentang desa dalam berbagai sudut pandang,  politik dan
pemerintahan desa (rural politics); kedudukan pemerintahan desa/kota dalam sistem pemerintahan
secara keseluruhan; kelembagaan-kelembagaaan  desa; dan aktor-aktor dinamik desa.

G10D502 Ekologi Pemerintahan (MKK) 2(2-0)
Menguraikan mengenai: konsep ekologi, ekologi manusia, pendekatan ekologi manusia, faktor-
faktor ekologi manusia, ekologi sosial, analisa ekologi pemerintahan, Model-model ekologi
pemerintahan.

G10D503 Manajemen Sumber Daya Manusia (MKB) 3(2-1)
Membahas dan menjelaskan permasalahan SDM khususnya di Indonesia, perbedaan dan
persamaan MSDM dengan Manajemen Personalia, pendekatan dan pengertian MSDM, pengadaan
dan pengembangan tenaga kerja (perencanaan aparat pemerintah), kompensasi, integrasi,
pemeliharaan, kedisiplinan, pemberhentian, konflik dalam organisasi, serta penjelasan singkat
mengenai total quality control dan quality control circle.

G10D504 Proses Legislatif Di Indonesia (MKB) 2 (2-0)
Membahas tentang proses politik penetapan peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat,
daerah, maupun desa.  Hubungan eksekutif dan legislatif dalam menyusun peraturan perundang-
undangan baik tingkat pusat, daerah, maupun desa. serta membahas teknik pembuatan peraturan,
seperti tata bahasa, sistematika, dan kaidah-kaidah  formal maupun materiil.

G10D505 Birokrasi Pemerintahan Indonesia (MKB) 2 (2-0)
Membahas mengenai konsep-konsep birokrasi dan perkembangannya di Indonesia, hubungan
birokrasi dan politik, perkembangan teori birokrasi.

G10D506 Keuangan Daerah (MKB) 3 (2-1)
Menguraikan tentang pengertian keuangan pemerintah RI, baik yang berkaitan dengan keuangan
negara maupun yang menyangkut masalah keuangan Pemerintah di Daerah (Propinsi,
Kabupaten/Kota), termasuk keuangan desa. Memberikan pemahaman tentang keuangan negara
antara lain menyangkut penerimaan dan pengeluaran keuangan negara serta beberapa kebijakan
keuangan pemerintah (moneter, fiskal dan internasional). Selanjutnya pembahasan keuangan
daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah, macam-macam sumber keuangan
daerah serta hubungan keuangan daerah dengan keuangan negara, termasuk di dalamnya
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membahas anggaran yang meliputi pengertian anggaran, jenis-jenis anggaran, fungsi anggaran,
Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dan Anggaran Pendapatan dan  Belanja Desa (APBDes).

G10D507 Pembangunan Politik (MKB) 2 (2-0)
Membahas pertumbuhan dan perkembangan kehidupan politik suatu bangsa dan negara,
khususnya di Indonesia baik secara struktural, kelembagaan, maupun perilaku. Selain itu mengkaji
konsep-konsep, sosialisasi politik, budaya politik, parlementaria, pemilu, kedudukan militer dan
birokrasi dalam politik, integrasi nasional, serta masalah-masalah demokrasi.

UNG.50101 Metode Penelitian Sosial  Kualitatif (MPB) 2 (2-0)
Membahas secara umum pengertian metode, research serta hal-hal yang diperlukan dalam
research, langkah-langkah dalam research, metode dan teknik pengumpulan data, metode dan
teknik analisis data hasil research khususnya dalam bidang sosial (pemerintahan) dengan
menggunakan pendekatan kualitatif

UNG.50102 Metode Penelitian Sosial  Kuantitatif (MPB) 2 (2-0)
Membahas secara umum pengertian metode, research serta hal-hal yang diperlukan dalam
research, langkah-langkah dalam research, metode dan teknik pengumpulan data, metode dan
teknik analisis data hasil research khususnya dalam bidang sosial (pemerintahan) dengan
menggunakan pendekatan kuantitatif

G10D601 Sistem Pengawasan Pemerintahan (MKB) 2(1-1)
Membahas mengenai pengawasan, aspek-aspek pengawasan, ruang lingkup pengawasan,
pengawasan internal dan eksternal, pengawasan sosial dan politik, pengawasan fungsional,
pengawasan melekat, dan pengawasan pembangunan.

G10D602 Kebijkan Publik (MKB) 3 (2-1)
Membahas tentang masalah kebijakan yang akan diagendakan ke dalam perumusan kebijakan dan
diadopsi ke dalam implementasi kebijakan serta dilakukan evaluasi kebijakan. Dibahas pula
tentang kerangka dasar analisis kebijakan publik yang lebih berorientasi pada penelitian kebijakan
(policy research).

G10D603 Pelayanan Publik (MKB) 2 (1-1)
Membahas pengertian dan kaitan masyarakat dengan kepentingan umum, pengertian dan makna
pelayanan publik beserta ruang lingkupnya, pelayanan publik dan birokrasi, penyelenggara dan
pelaksana manajemen pelayanan publik dan sipil, sasaran dan bentuk-bentuk manajemen
pelayanan publik dan sipil, faktor pendukung pelaksana pelayanan publik dan sipil, motif dan
sikap serta tingkah laku dalam pelayanan publik dan sipil.

G10D604 S. Kepartaian Dan Pemilu Di Indonesia (MKK) 3 (2-1)
Membahas perkembangan kepartaian dan pemilihan umum di Indonesia, pola-pola sistem
kepartaian yang pernah berlaku di Indonesia, voting behavior, isu-isu sekitar Pemilihan Umum,
tingkah laku partai politik dan organisasi massanya, mekanisme sekitar restrukturisasi kepartaian
serta sistem rekruitmen dalam pemilu serta analisis perundang-undangan yang berlaku, yang
mengatur kepartaian dan pemilu di Indonesia.

G10D605 Perbandingan Sistem Pemerintahan (MKK) 3 (2-1)
Menguraikan tentang makna perbandingan khususnya perbandingan sistem pemerintahan dan
pendekatan-pendekatan studi perbandingan sistem pemerintahan.

G10D606 Pembangunan Lokal (MKB) 3 (2-1)
Menjelaskan tentang teori pembangunan, pendekatan-pendekatan dalam pembangunan dan
pembangunan masyarakat, strategi-strategi untuk perubahan, strategi pembangunan masyarakat:
pengembangan komunitas (community development), Participatory Rural Appraisal, konsep
kapital sosial dan pengembangannya. Perkuliahan dilengkapi dengan melaksanakan kegiatan
praktikum lapangan.

G10D607 Metodologi Ilmu Pemerintahan (MPB) 3 (2-1)
Membahas mengenai penerapan metode penelitian dalam mengkaji fenomena pemerintahan,
membangun, menerapkan, menyeleksi teori dan strategi, etika, penelitian pemerintahan, etika
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masyarakat ilmiah, etika masyarakat pengguna, etika masyarakat objek penelitian, dan etika
penelitian.

G10D608 Manajemen Proyek 2 (1-1)
Menguraikan tentang pengertian manajemen proyek, urgensi manajemen proyek, bagaimana
mengelola proyek dengan baik dimulai dari perencanaan sampai pengendalian proyek yaitu
merencanakan suatu proyek, menyusun organisasi proyek, menghitung rencana anggaran biaya
proyek, menyusun cash flow proyek, menyusun cash plot proyek, pengendalian proyek.

G10D609 Manajemen Konflik 2 (1-1)
Membahas tentang teori-teori kepentingan, teori-teori konflik, pendekatan-pendekatan dan strategi
dalam penyelesaian konflik serta menganalisis kasus-kasus konflik dalam masyarakat.

G10D701 Kepemimpinan Pemerintahan (MKB) 2(1-1)
Menguraikan dan menjelaskan pengertian kepempimpinan pemerintahan Indonesia dan variabel-
variabel, komponen-komponen, sikap dasar dan sifat-sifatnya, tujuan,  pelaksana teknik-teknik
dan gaya kepemimpinan berdasarkan filsafat bangsa Indonesia dan perkembangannya dari tingkat
atas (Nasional) sampai dengan tingkat Daerah dan Desa/Kelurahan

G10D702 Perubahan Sosial Dan Dinamika Pemerintahan (MPB) 3(2-1)
Membahas tentang teori-teori perubahan sosial, jenis-jenis perubahan sosial, menganalisis
perubahan sosial yang terjadi di pemerintahan.

G10D703 Perencanaan Penelitian (MPB) 2 (2-0)
Menjelaskan bagaimana melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sesuai dengan
pedoman/panduan penyusunan skripsi yang berlaku di Universitas Padjadjaran.

G10D704 Perencanaan Pembangunan 2 (2-0)
Membahas tentang manajemen pembangunan, perencanaan pembangunan, peran perencanaan
strategik dalam pembangunan terutama pembangunan daerah.  merumuskan suatu visi, misi, dan
strategi dalam pembangunan. Strategi-strategi dalam perencanaan pembangunan.

G10D705 Studi Kawasan 2 (2-0)
Membahas tentang kawasan dari berbagai perspektif, antara lain dari perspektif konflik dan
kepentingan, faktor-faktor internal dan eksternal kawasan, secara regional dan internasional,
negara dan faktor-faktor pendukungnya, pengaruh studi kawasan terhadap kondisi keamanan
regional dan nasional.

G10D706 Sistem Akuntansi Pemerintahan 2 (2-0)
Menguraikan tentang tujuan akuntansi pemerintahan, siklus anggaran negara, pengawasan
keuangan negara, funds accounting, penyusunan laporan berbagai kebijakan pembangunan
nasional, regional, lokal, dan sektoral.

G10D707 Politik Pertahanan Keamanan 2 (2-0)
Membahas konsep sistem pertahanan dan keamanan,  posisi Indonesia dalam konstelasi politik
dunia, wawasan nusantara, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia, ketahanan nasional
Indonesia dikaitkan dengan kekuatan dunia.

G10D708 Isu-Isu Politik Dan Pemerintahan 2 (2-0)
Menguraikan tentang permasalahan di bidang politik dan pemerintahan yang aktual dan faktual,
kemudian membahas permasalahan-permasalahan tersebut melalui teori-teori politik dan
pemerintahan.

G10D709 E-GOVERNMENT 2 (1-1)
Membahas proses pemerintahan berbasis information and communication technology
(ICT)/teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka efesiensi dan efektivitas pelayanan
publik.

Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (MBB) 3(0-3)
Falsafah, sejarah dan tujuan KKNM, metode pendekatan sosial dan metode menggerakkan
melalui KKNM, metode observasi untuk identifikasi dan perumusan masalah teknik penyusunan
program kerja, teknik evaluasi dan penyusunan laporan, berbagai kebijakan pembangunan
nasionaI, regional dan IokaI serta sektoraI, pendalaman materi bidang ilmu dan profesi yang



Pedoman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
Tahun Akademik 2013/2014 131

praktis untuk kerja lapangan (membantu memecahkan masalah di lapangan melalui peningkatan
sumber daya lokal).

G10D801 Kapita Selekta  Pemerintahan (MPB) 2 (2-0)
Membahas tentang pemahaman ilmu sosial, ilmu politik, ilmu pemerintahan, sistem politik
Indonesia, dan Sistem Pemerintahan Indonesia, Good Governance dan Civil Society yang
penyelenggaraannya disajikan dalam bentuk seminar.

G10D802 Civil Society 2 (2-0)
Membahas tentang konsep civil society, penguatan masyarakat ketika berhadapan dengan Negara.
Menjelaskan perihal urgensi gerakan civil society hingga keberadaan tentang pentingnya civil
society. Eksistensi partai politik, kelompok kepentingan/LSM dalam civil society, gerakan civil
society di Indonesia.

G10D803 Sistem Pemerintahan Islam 2 (2-0)
Membahas tentang konsep-konsep dasar pemerintahan menurut Islam, praktek penyelenggaraan
pemerintahan Islam baik pada jaman Nabi, sahabat, pasca sahabat, pada abad pertengahan, sampai
sekarang. Juga membahas pemikiran-pemikiran politik/pemerintahan pada jaman klasik,
pertengahan, sampai kontemporer.

G10D804 Praktikum Pemerintahan (MBB) 3 (0-3)
Berupa praktek-praktek dalam pemerintahan dengan lokasi tingkat Pemerintahan Pusat, Daerah
maupun Desa, berupa studi lapangan dan dan kunjungan Lembaga serta kegiatan lain berupa
latihan penelitian, penyuluhan kepada masyarakat, dengan tujuan mahasiswa mendapatkan
masukan praktis dan praktek pemerintahan serta memberikan masukan kepada lembaga
pemerintahan dan masyarakat, dan evaluasi terhadap mahasiswa berupa kewajiban menyusun
laporan praktikum baik individual ataupun kelompok serta angkatan/kelas dan diseminarkan baik
antar mahasiswa maupun dengan dosen pembimbing untuk persiapan latihan penyusunan sknipsi.

G10D805 Skripsi (MBB) 6 (0-6)
Kewajiban mahasiswa untuk menyusun skripsi dengan dibimbing seorang dosen atau lebih,
dengan prosedur yang diatur oleh jurusan dan merupakan hasil penelitian lapangan dengan
memadukan teori dan analisis data lapangan yang sebelum maju ke ujian sidang dibahas dahulu
dalam berbagai seminar baik seminar usulan penelitian, dan seminar naskah skripsi.

REKAPITULASI JUMLAH SKS
YANG WAJIB DIAMBIL MAHASISWA

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

No. Jenis Mata Kuliah Bobot
(SKS)

1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 6

2. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 76

3. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 50

4. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) 6

5. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 7

Jumlah 145
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f. DAFTAR DOSEN TETAP

No Nama Dosen NIP Sandi
1. Prof. Dr. Nasrullah Nazir, MS 19500819 198601 1 001 G10D.1026
2. Prof. Dr. H. Utang Suwaryo, MA. 19590813 198601 1 001 G10D.1028
3. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, MA. 19581102 198403 1 001 G10D.1011
4. Prof. Dr. H. Dede Mariana, M.Si. 19630313 198803 1 001 G10D.1032
5. Dr. H. Nandang Alamsyah D.,

SH.,MH.
19671215 199302 1 001 G10D.1038

6. Dr. Franciscus Van Ylst, M.Hum. 19530911 198203 1 003 G10D.1020
7. Dra. Tati Rukminiyati, M.Si 19490710 198003 2 001 G10D.1018
8. Dra. Hj. Tati Sundjaya, M.Si 19491209 198111 2 001 G10D.1019
9. Dra. Hj. Emilia Ramali. 19480919 198203 2 001 G10D.1021
10. Drs. Agustinus Widanarto, M.Si 19550522 198303 1 003 G10D.1022
11. Drs. Muhamad Sugandhi, MS 195011141984031001 G10D.1024
12. Drs. Affan Sulaeman, MA. 19530305 198601 1 001 G10D.1029
13. Drs. Herry Suharyadi, MS. 19600523 198702 1 001 G10D.1031
14. Drs. Pipin Hanapiah. 19641126 198902 1 001 G10D.1033
15. Drs. Rahman Mulyawan, M.Si 19671020 199302 1 001 G10D.1036
16. Drs. Wahyu Gunawan, M.Si 19650704 199302 1 001 G10D.1039
17. Dra. Mudiyati Rahmatunnisa., MA. 19690509 199403 2 001 G10D.1041
18. Drs. Jajang Sutisna. 19670925 199403 1 002 G10D.1042
19. Dra. Dede Sri Kartini, M.Si 19670112 199203 2 002 G10D.1043
20. Drs. D. Asep Jatnika. 19671222 199203 1 003 G10D.1044
21. Hj. Ratnia Solihah, S.IP., M.Si 19720714 199903 2 002 G10D.1045
22. Iyep Saefulrahman, S.IP., M.Si. 19730302 200112 1 001 G10D.1046
23. Iman Soleh, S.IP., M.Si. 19701213 200112 1 001 G10D.1047
24. Antik Bintari, S.IP., M.T. 19750830 200312 2 002 G10D.1048
25. Rudiana, S.IP 19741124 200312 1 001 G10D.1049
26. Firman Manan, S.IP., M.A. 19770226 200501 1 001 G10D.1050
27. Neneng Yani Yuningsih, S.IP.,M.Si 19751228 200502 2 001 G10D.1051
28. Siti Witianti, S.IP., M.Si. 19750104 200604 2 001 G10D.1052
29. Caroline Paskarina, S.IP.,M.Si 19770326 200604 2 001 G10D.1053
30. Muradi, SS., M.Si 19750510 200502 1 002 G10D.1054
31. Hendra, S.IP, M.Si. CPNS

g. DAFTAR DOSEN TIDAK TETAP

No Nama Dosen Sandi
1. Ivan Darmawan, S.IP G10D.3002
2. Widyanti, S.IP G10D.3003
3. Novi Indrawati, S.IP G10D.3004
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E. KURIKULUM DAN ISI POKOK MATA KULIAH JURUSAN ANTROPOLOGI SOSIAL

1. DAFTAR  MATA  KULIAH

SEMESTER GANJIL

No Sandi Nama Mata Kuliah Bobot
SKS Prasyarat

1. G10E.101 Pengantar Antropologi 4(4-0)
2. G10E.102 Pengantar Sosiologi 4(4-0)
3. G10E.103 Arkeologi 4(4-0)
4. G10E.104 Pengantar Filsafat 2(2-0)
5. UNG.10101 Dasar-dasar Ilmu Sosial 3(3-0)
6. UNG.10102 Dasar-dasar Ilmu Politik 3(3-0)
7. G10E.308 Teori-teori Antropologi 4(4-0) G10E.101,G10E.

102
8. G10E.309 Teori-teori Sosiologi 4(4-0) G10E.101,G10E.

102
9. G10E.310 Masyarakat Sederhana 3(3-0) G10E.101,G10E.

102
10. G10E.311 Filsafat Antropologi 2(2-0) P.Filsafat,G10E.

101,G10E.102

11. G10E.312 Hubungan Antar Suku Bangsa 3(3-0) G10E.204,G10E.
205

12. UNX10.103 Bahasa Indonesia 2(2-0)
13. G10E.520 Metode Kualitatif 3(3-0)
14. G10E.521 Metode Kuantitatif 3(3-0)
15. G10E.522 Teori Sosial Kontemporer 3(3-0) G10E.308,G10E.

309
16. G10E.523 Masyarakat & kebudayaan Cina di

Indonesia
3(3-0) G10E.308,G10E.

309

17. G10E.524 Masyarakat & Kebudayaan Jepang 3(3-0) G10E.308,G10E.
309

18. G10E.525 Antropologi Pedesaan 3(3-0) G10E.308,G10E.
309

19. G10E.526 Antropologi Ekonomi 3(3-0) G10E.308,G10E.
309

20. G10E.736 Seminar Perubahan Sosial Budaya 3(3-0) G10E.308,G10E.
309

21. G10E.737 Kapita Selekta Antropologi 3(3-0) G10E.308,G10E.
309

22. G10E.738 Antropologi Gender 3(3-0) G10E.308,G10E.
309

23. G10E.739 Antropologi Psikologi 3(3-0) G10E.308,G10E.
309

24. G10E.740 Antropologi Kependudukan 3(3-0) G10E.308,G10E.
309

25. G10E.741 Konflik Sosial 3(3-0) G1E.312,G10E.4
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No Sandi Nama Mata Kuliah Bobot
SKS

Prasyarat

20

26. G10E.742 Sistem Pengetahuan & Teknologi 3(3-0) G10E.308,G10E.
309

27. G10E.743 Studi Lapangan 3(3-0) G10E.413,G10E.
627

TOTAL SKS 83(83-0)

SEMESTER GENAP

No Sandi Nama Mata Kuliah
Bobot
SKS Prasyarat

1. G10E.204 Organisasi Sosial & Kekerabatan 3(3-0) G10E.101,G10E.
102

2. G10E.205 Filsafat Ilmu Pengetahuan Sosial 3(3-0) G10E.101,G10E.
102

3. G10E.205 Masyarakat & Kebudayaan di Indonesia 3(3-0) G10E.101,G10E.
102

4. G10E.206 Masyarakat & Kebudayaan di Asia
Tenggara

3(3-0) G10E.101,G10E.
102

5. G10E.207 Biologi Manusia 3(3-0) G10E.101,G10E.
102

6. UNX10.101 Agama 2(2-0)
7. UNX10.104 Bahasa Inggris 2(2-0)
8. UNX10.206 Pendidikan Kewarganegaraan 2(2-0)
9. G10E.413 Proses Penelitian 2(2-0) G10E.308,G10E.

309
10. G10E.414 Masyarakat & Kebudayaan Sunda 3(3-0) G10E.205,G10E.3

08,G10E.309
11. G10E.415 Masyarakat & Kebudayaan Bali 3(3-0) G10E.205,G10E.3

08,G10E.309
12. G10E.416 Antropologi Politik 3(3-0) G10E.308,G10E.3

09
13. G10E.417 Antropologi Agama 3(3-0) G10E.308,G10E.3

09
14. G10E.418 Antropologi Kesehatan 3(3-0) G10E.308,G10E.3

09
15. G10E.419 Antropologi Seni 3(3-0) G10E.308,G10E.3

09
16. G10E.420 Antropologi Hukum 4(4-0) G10E.308,G10E.3

09
17. G10E.421 Antropologi Linguistik 3(3-0) G10E.308,G10E.3

09

18. G10E.627 Metode Atnografi 3(3-0) G10E.413,Kuali-
Kuanti

19. G10E.628 Antropologi Ekologi 4(4-0) G10E.308,G10E.3
09

20. G10E.629 Etnobotani 3(3-0) G10E.308,G10E.3
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No Sandi Nama Mata Kuliah
Bobot
SKS Prasyarat

09
21. G10E.630 Antropologi Perkotaan 3(3-0) G10E.308,G10E.3

09
22. G10E.631 Antropologi Pembangunan 3(3-0) G10E.308,G10E.3

09
23. G10E.633 Pembangunan Masyarakat 3(3-0) G10E.308,G10E.3

09
24. G10E.634 Kajian Mandiri (Reading Course) 3(3-0) G10E.308,G10E.3

09
25. G10E.635 Gerakan Sosial 3(3-0) G10E.308,G10E.3

09,G10E.416
TOTAL SKS 82(8

2-0)

REKAPITULASI JUMLAH SKS
YANG WAJIB DIAMBIL MAHASISWA

JURUSAN ILMU ANTROPOLOGI SOSIAL

No. Jenis Mata Kuliah Bobot
(SKS)

1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 8
2. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 74
3. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 31
4. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) 14
5. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 36

Jumlah 163

1. ISI  POKOK  MATA  KULIAH

UNX10.101 AGAMA (MPK) 2 (2-0)
Membahas tentang Tuhan Yang Maha Esa dan aspek ketuhanan serta implementasinya dalam
kehidupan manusia, konsepsi manusia, moralitas, hubungan antara iman dengan: ilmu
pengetahuan dan teknologi serta  seni, kerukunan antar umat beragama, masyarakat, tanggung
jawab umat beragama dalam mewujudkan HAM dan demokrasi dalam bermasyarakat.

UNX10.103 BAHASA INDONESIA (MPK) 2(2-0)
Membahas penerapan EYD dan tata bahasa Indonesia; cara-cara pembuatan istilah, definisi;
ketetapan pengungkapan ide dalam kalimat efektif; kesalahan umum dalam kalimat mahasiswa;
teknik pembuatan karya tulis ilmiah

UNX10.204 BAHASA INGGRIS (MPK) 2(2-0)
Memberikan pengetahuan tentang cara membaca efektif untuk memahami isi pokok bacaan
(reading comprehension); memperkaya kosa kata (vocabulary) terutama terkait dengan
pengetahuan antropologi; melatih kemampuan menerjemahkan teks berbahasa Inggris ke bahasa
Indonesia dan tulisan pendek berbahasa Inggris (writing); pembahasan tata bahasa (grammar
and structure; tenses; active-passive voice, special finites) diberikan secara kontekstual.

UNX10.206 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (MPK) 2(2-0)
Mebahas tentang hak dan kewajiban azasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, Wawasan
Nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional.
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UNX10.810  SKRIPSI (MPB) 6(-30)
Penulisan wajib berupa karya ilmiah sebagai salah satu syarat kelulusan program sarjana FISIP
Unpad. Skripsi sarjana antropologi dihasilkan dari penelitian lapangan.

F... PENGANTAR FILSAFAT (MKB) 2(2-0)
Membahas tentang pengertian filsafat dan cabang-cabangnya (a.l. metafisika, logika, etika, estetika);
beberapa filsafat khusus yang berkaitan dengan ilmu antropologi (a.l. filsafat kebudayaan, filsafat
politik, filsafat hukum, kosmologi, filsafat agama, filsafat bahasa); serta metode-metode filsafat yang
dapat membantu studi antropologi (a.l. metode skeptis dan kritis, metode dialektik, metode
eksistensialisme dan fenomenologi).

UNG.10101 DASAR-DASAR ILMU SOSIAL (MKK) 3(3-0)
Mengintrodusikan konsep-konsep dasar sosiologi yang fungsional dalam studi ilmu administrasi
negara dan merujuk abstraksi pada fenomen masyarakat administrasi. Perhatian diacukan pada
pengertian manusia sebagai mahluk sosial dan terbentuknya kelompok sosial, pranata sosial,
interaksi sosial, kekuasaan dan wewenang, serta sistem sosial. Matakuliah ini juga mengkaji
perihal kebudayaan, peradaban, perubahan sosial serta permasalahannya.

UNG.10102 DASAR-DASAR ILMU POLITIK (MKK) 3(3-0)
Membahas secara umum mengenai berbagai pandangan tentang ilmu politik, obyek serta studi
ilmu termasuk ruang lingkup politik. Menguraikan pula tentang tujuan dan fungsi negara dan
masyarakat/individu dalam politik.

G10G.103 FILSAFAT ILMU SOSIAL (MKB) 3(3-0)
Pengertian umum filsafat, pengertian umum filsafat ilmu sosial, perbedaan filsafat dan ilmu
pengetahuan lainnya, pembagian filsafat, pengertian dan kegunaan logika, tokoh-tokoh filsafat
dunia, filsafat ilmu sosial di Indonesia

G10G.10 METODE KUALITATIF (MKK) 3(3-0)
Membahas secara umum pengertian metode, research serta hal-hal yang diperlukan dalam
research, langkah-langkah dalam research, metode dan teknik pengumpulan data, metode dan
teknik analisis data hasil research khususnya dalam bidang sosial (pemerintahan) dengan
menggunakan pendekatan kualitatif

G10G.10 METODE KUANTITATIF (MKK) 3(3-0)
Membahas secara umum pengertian metode, research serta hal-hal yang diperlukan dalam
research, langkah-langkah dalam research, metode dan teknik pengumpulan data, metode dan
teknik analisis data hasil research khususnya dalam bidang sosial (pemerintahan) dengan
menggunakan pendekatan kuantitatif

MATA KULIAH WAJIB

G10E.101 PENGANTAR ANTROPOLOGI (MKK) 4(4-0)
Memberikan pengetahuan tentang kajian manusia sebagai makhluk bio-sosio-budaya. Lebih mendalam
lagi, kuliah ini akan membahas latar belakang perkembangan, metode, dan ruang lingkup kajian serta
penerapan antropologi; aspek bio-fisik manusia dan konsekuensi sosial-budayanya; konsep kebudayaan
dalam hubungannya dengan masyarakat dan individu; serta perwujudan dan dinamikanya dalam
pranata-pranata yang mencakup: bahasa dan     kognisi, kesenian, nilai dan religi, mata pencaharian,
organisasi sosial, politik, dan kekerabatan

G10E.102    PENGANTAR SOSIOLOGI (MKK) 4(4-0)
Membahas tentang sejarah perkembangan sosiologi; pokok-pokok persoalan dan metode-
metode sosiologi; hubungan antara sosiologi dan antropologi; konsep-konsep dasar sosiologi
yang meliputi: (1) proses-proses sosial, (2) kelompok-kelompok sosial, (3) pranata-pranata
sosial, (4) stratifikasi sosial, (5) mobilitas sosial, (6) kekuasaan, wewenang dan kepemimpinan,
(7) perubahan sosial; manfaat sosiologi.

G10E.103    ARKEOLOGI (MKB) 3(2-1)
Membahas: (a) pengertian ilmu prasejarah dan posisinya di antara ilmu-ilmu lain, konsep dan
metode-metode pendekatannya; (b) kehidupan manusia prasejarah, terutama mengenai keadaan alam
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serta jenis manusianya; (c) latar belakang kehidupan masyarakat prasejarah di Indonesia melalui sisa-
sisa budaya yang mereka tinggalkan; (d) metode penelitian arkeologi yang mutakhir; dan (e)
membahas kajian-kajian artefak dan konteks sosial masa klasik, era Islam  dan zaman kolonial di
Nusantara

G10E.204     ORGANISASI SOSIAL & KEKERABATAN (MKK)3(3-0)
Membahas tentang asal muasal, perkembangan serta alasan terjadinya kelompok-kelompok

sosial, baik yang berlandaskan ikatan kekerabatan, kesatuan wilayah tempat tinggal maupun
karena persamaan minat serta kepentingan.

G10E.205     MASYARAKAT & KEBUDAYAAN INDONESIA
(MBB) 3(3-0)
Membahas tipologi masyarakat Indonesia berdasarkan ekosistem, etnisitas, dan perkembangan
kompleksitas masyarakat. Menyimak deskripsi etnografis beberapa suku bangsa di Indonesia
dengan kerangka ketujuh unsur umum kebudayaan, dan permasalahan yang terkait dengan
perkembangan mutakhir masyarakat-masyarakat tersebut.

G10E.207     BIOLOGI MANUSIA (MKK) 3(3-0)
Membahas tentang lingkungan alam, fauna dan flora sejak masa Pleistosen serta evolusinya;
primatologi dan evolusi makanan; evolusi manusia, jenis-jenis manusia di Indonesia dan evolusinya;
adaptasi, bioarkeologi, rasiologi dan mikroevolusi; variasi manusia dan pertumbuhan serta
perkembangannya; identifikasi manusia: dermatoglify/sidik jari, anthroposkopis, anthropometri,
antropologi teknologi/ aplikasi; antropologi kedokteran

G10E.308 TEORI-TEORI ANTROPOLOGI (MKB) 4(4-0)
Membahas sejarah antropologi sejak kemunculan hingga pembentukan teori-teorinya hingga
dasawarsa 1980-an. Secara khusus mengulas paradigma klasik: evolusionisme, difusionisme,
fungsionalisme, dan strukturalisme; dan paradigma yang lebih modern: materialisme budaya, neo-
evolusionisme, dan ekonomi-politik.

G10E.309 TEORI-TEORI SOSIOLOGI  (MKB) 4(4-0)
Membahas perspektif atau paradigma yang berkembang dalam sosiologi, perspektif
strukturalisme: konsensus dan konflik serta penerapannya terhadap gejala-gejala sosial di
Indonesia. Membahas teori aksi (social action) dari Max Weber, teori pertukaran dan teori
interaksionisme simbolik, etnometodologi.

G10E.310 MASYARAKAT SEDERHANA (MBB) 3(3-0)
Membahas tentang konsep dan teori masyarakat sederhana yang terkait dengan perspektif sosial dan
kebudayaan dalam konteks kebijakan dan pembangunan, serta kajian-kajian tentang masyarakat
sederhana.

G10E.311 FILSAFAT ANTROPOLOGI (MKKK) 3(3-0)
Membahas hakekat manusia seutuhnya dan eksistensinya, manusia sebagai makhluk
multidimensional, variasi dan dinamikanya; berbagai faham dan pendekatannya terhadap manusia,
terutama materialisme, idealisme, eksistensialisme dan fenomenologi, serta beberapa pandangan
tentang  masyarakat

G10E.312 HUBUNGAN ANTAR SUKU BANGSA (MBB) 3(3-0)
Pokok bahasan meliputi konsep sukubangsa dalam kaitan dengan konsep kebudayaan dan
masyarakat; perkembangan perspekstif antropologi tentang sukubangsa; kesukubangsaan dalam
masyarakat negara, kebangsaan; integrasi nasional dan konflik; multikulturalisme dan
permasalahannya.

G10E.413 PROSES PENELITIAN (MPB) 2(2-0)
Membahas tahap-tahap dalam melakukan penelitian (proses penelitian/research process) dalam
penelitian yang bersifat deduktif-hipotetikal dan induktif-nonhipotetikal. Termasuk dalam
pembahasan adalah penulisan format usulan dan laporan penelitian.

G10E.522 TEORI-TEORI SOSIAL KONTEMPORER (MKK) 3(3-0)
Membahas perkembangan dan pembagian kerja dalam ilmu sosial; teori-teori simbolik dan interpretif;
pasca strukturalisme, pasca-modernisme, dan feminisme dalam ilmu sosial; paradigma struktur dan
agen; teori-teori sosial kritis; konsep modal sosial; dan antropologi dalam ilmu-ilmu sosial
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G10E.627 METODE ETNOGRAFI (MPB) 3(2-1)
Membahas: (a) etnografi sebagai metode dan produk, dengan berbagai perspektif yang telah
berkembang mengenai etnografi, serta implikasinya terhadap metode penelitian dan
penulisanetnografi; (b) etika dalam penelitian etnografi; (c) praktik etnografi

G10E.634 KAJIAN MANDIRI (READING COURSE) (MKB)* 3(1-2)
Melatih keterampilan membaca untuk mencapai pemahaman mengenai konsep dan teori yang
relevan dengan penulisan tugas akhir. Pokok bahasan ditentukan berdasarkan minat mahasiswa
dan pengarahan tutor.

G10E.736 SEMINAR PERUBAHAN SOSIAL DAN KEBUDAYAAN (MKB) 3(3-0)
Tinjauan tentang teori-teori perubahan sosial budaya, dan seminar kasus-kasus perubahan
sosial-budaya.

G10E.737    KAPITA SELEKTA ANTROPOLOGI (MKB) 3(3-0)
Mengulas topik-topik terpilih dalam ruang lingkup studi antropologi dan di luar ruang lingkup studi
antropologi yang relevan dengan studi antropologi untuk memperluas wawasan dalam memahami
gejala kemasyarakatan dan kebudayaan

G10E.743 STUDI LAPANGAN (MPB) 3(1-2)
Studi Lapangan adalah kuliah praktikum untuk memberikan wawasan dan pengalaman bagi
mahasiswa mengenai bagaimana suatu penelitian (antropologi) direncanakan, dikelola,
dilaksanakan, dan dilaporkan. Kuliah ini merupakan integrasi dari seluruh materi perkuliahan
teori dan metodologi, termasuk etnografi, yang telah diikuti sebelumnya. Studi Lapangan ini
bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa pada gejala kemasyarakatan dan kebudayaan secara
lebih dekat dan menyiapkan mahasiswa dalam melakukan penelitian mandiri dalam rangka
penyusunan tugas akhir/skripsi.

MATA KULIAH MINAT

G10E.420 ANTROPOLOGI HUKUM  (MKK) 4(4-0)
Membahas pengertian antropologi hukum dan sejarah antropologi hukum; konsepsi hukum;
metode, dan teknik penelitian antropologi hukum; norma-norma sosial yang terdapat dalam
masyarakat sebagai latar belakang kaidah hukum. Membahas kasus-kasus sengketa dalam
masyarakat.

G10E.628 ANTROPOLOGI EKOLOGI (MKK) 4(4-0)
Membahas konsep-konsep dasar ekologi, interaksi antar ekosistem dan sistem sosial, sejarah
perkembangan dan konsep-konsep dalam antropologi ekologi, serta isu-isu pokok dalam kajian
antropologi ekologi.

G10E.414 MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN SUNDA (MBB)*  3(3-0)
Membahas tentang isu-isu yang berkembang, yang terkait dengan pola budaya Sunda pada
masyarakat perdesaan maupun masyarakat perkotaan, dikaitkan dengan lingkungan geografisnya
sebagai sumber daya alam dan keadaan demografisnya sebagai sumber daya manusia.

G10E.415 MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN BALI (MBB)       3(3-0)
Membahas tentang keadaan alam/geografi, penduduk, sistem politik, organisasi sosial dan sistem
kekerabatan, sistem ekonomi, kepercayaan dan perubahannya

G10E.523 MASYARAKAT & KEBUDAYAAN  CINA DI INDONESIA  (MBB) 3(3-0)
Mengungkap latar belakang dan sejarah kebudayaan Cina, serta menjelaskan unsur-unsur kebudayaan,
kepercayaan dan nilai dasar, hao dan jaringan sosial, norma hubungan sosial (xiao dan ren), keluarga
dan masyarakat, azas kolektivitas dan ekonomi, serta peran Cina perantauan dalam perkembangan
budaya dan ekonomi di Indonesia.

G10E.632 ANTROPOLOGI PEMBANGUNAN (MBB) 3(3-0)
Membahas konsep dan teori pembangunan yang berkembang dalam ilmu sosial (teori modernisasi,
ketergantungan, pasca-ketergantungan, dan teori sistem dunia), gejala-gejala perubahan sosial dan
budaya dari sudut kajian Antropologi serta peranan Antropologi dalam pembangunan.
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G10E.633 PEMBANGUNAN MASYARAKAT  (MBB)* 3(3-0)
Memperkenalkan berbagai pendekatan yang lazim dalam praktik pembangunan,khususnya terkait
dengan industri bantuan pembangunan (pendekatan top-down ; bottom-up ; partisipatorik, dll.) ;
ulasan kritis tentang kekuatan dan kelemahan pendekatan-pendekatan tersebut, khususnya dilihat
dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat terkait ; pandangan antropologi tentang
pembangunan masyarakat.

MATA KULIAH PEMINATAN

G10E.416 ANTROPOLOGI POLITIK (MKK)
Membahas pengertian antropologi politik, gejala politik dari perspektif ilmu politik dan antropologi ;
beberapa teori/perspektif antropologi politik,  evolusi tipe-tipe sistem politik, negara bangsa dan
nasionalisme, kekerabatan dan kekuasaan, politik dan agama, ekonomi dan politik.

G10E.417 ANTROPOLOGI AGAMA (MKK) 3(3-0)
Membahas lingkup antropologi mengenai religi, latar belakang sejarah, perkembangan studi dan
konsep-konsep serta teori-teori tentang religi ; fungsi religi dan perubahan kebudayaan dalam
hubungannya dengan religi.

G10E.418     ANTROPOLOGI KESEHATAN (MKK) 3(3-0)
Membahas pengertian dan konsep dasar kesehatan dalam perspektif sosial budaya, sistem kesehatan
tradisional dan modern (obat dan teknik-teknik kesehatan tradisional dalan hubungan dengan sistem
kesehatan modern), perkembangan-perkembangan dalam sistem kesehatan holistik tradisional dan
modern.

G10E.419 ANTROPOLOGI SENI (MKK) 3(3-0)
Membahas konsep seni, seniman, pranata kesenian ; pendekatan antropologi terhadap
kesenian ; perwujudan seni dalam berbagai aspek kehidupan manusia ; pertemuan antropologi
dan ilmu tentang seni.

G10E.421 ANTROPOLOGI LINGUISTIK (MKK) 3(3-0)
Membahas tentang linguistik : (a) bahasa sebagai alat komunikasi, penyimpanan pengalaman
manusia dan bagian dari kebudayaan ; (b) tujuan dan lingkungan studi bahasa, penggunaan bahasa,
komunikasi bahasa dan bahasa-bahasa di dunia ; dan (c) uraian mengenai fonem, struktur fonetik, arti
kata tata bahasa, sintaksis, morfologi serta leksikon. Membahas hubungan unsur verbal dan non
verbal dalam kebudayaan, masalah bahasa dalam lingkup masyarakat dan kebudayaan

G10E.525 ANTROPOLOGI PEDESAAAN (MKK) 3(3-0)
Membahas tentang antropologi dan masyarakat perdesaan, aspek-aspek sosial ekonomi perdesaan,
organisasi sosial perdesaan, pembangunan perdesaan, modernisasi perdesaan dan masalah-
masalahnya, antropologi dan pembangunan perdesaan.

G10E.526 ANTROPOLOGI EKONOMI (MKK) 3(3-0)
Membahas pengertian dan konsep-konsep dasar antropologi ekonomi, dasar-dasar kelembagaan dan
sistem ekonomi tradisional dan modern (produksi, distribusi, dan konsumsi), budaya industri dalam
memahami dasar-dasar dan peranan kebudayaan yang mempengaruhi perilaku berusaha berikut teori-
teori pokok antropologi ekonomi

G10E.629    ETNOBOTANI (MKK)* 3(3-0)
Membahas hubungan antara manusia dengan tumbuhan,    dengan memberikan latar sejarah

dan arkeologi kontekstual ; membahas sistem klasifikasi dan metode penelitian etnobotani.
G10E.630   ANTROPOLOGI PERKOTAAN (MKB) 3(3-0)

Membahas konsep kota, pengotaan (urbanisasi), dan cara hidup orang kota (urbanisme) ;
perkembangan perspektif antropologi dalam mengkaji kota dan masyarakat perkotaan. Juga
membahas isu perkotaan tertentu disertai penelitian lapangan.

G10E.631    ANTROPOLOGI PARIWISATA (MKK)* 3(3-0)
Membahas pariwisata dari perspektif antropologi dengan fokus pada keterkaitan antara
masyarakat dan pariwisata. Secara lebih khusus, mata kuliah ini akan membahas peranan
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masyarakat dan kebudayaan dalam pariwisata, dan dampak pengembangan pariwisata terhadap
masyarakat dan kebudayaannya.

G10E.632   ANTROPOLOGI PEMBANGUNAN (MBB) 3(3-0)
Membahas konsep dan teori pembangunan yang berkembang dalam ilmu sosial (teori modernisasi,
ketergantungan, pasca-ketergantungan, dan teori sistem dunia), gejala-gejala perubahan sosial dan
budaya dari sudut kajian Antropologi serta peranan Antropologi dalam pembangunan.

G10E.633 PEMBANGUNAN MASYARAKAT (MBB)* 3(3-0)
Memperkenalkan berbagai pendekatan yang lazim dalam praktik pembangunan,khususnya
terkait dengan industri bantuan pembangunan (pendekatan top-down; bottom-up; partisipatorik,
dll.); ulasan kritis tentang kekuatan dan kelemahan pendekatan-pendekatan tersebut, khususnya
dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat terkait; pandangan antropologi tentang
pembangunan masyarakat.

G10E.635 GERAKAN SOSIAL (MBB)* 3(3-0)
Membahas berbagai bentuk gerakan sosial, latar belakang, dan implikasinya terhadap kehidupan
masyarakat. Membahas kasus-kasus gerakan sosial dengan tokoh gerakan sosial.

G10E.738 ANTROPOLOGI GENDER (MKB) 3(3-0)
Mempelajari perkembangan pemikiran jender dalam antropologi yang melihat hubungan pria
dan wanita sebagai bentukan sosiokultural. Dengan memahami konsep-konsep jender seseorang
dapat menganalisa berbagai fenomena sosial budaya yang pada dasarnya sangat diwarnai
pemikiran tersebut. Kemampuan melihat berbagai gejala sosial dengan wawasan jender akan
menghasilkan analisa sosial yang lebih lengkap sehingga dapat diaplikasikan dalam berbagai
perencanaan yang akan mencapai hasil seimbang bagi kedua jenis kelamin.

G10E.739 ANTOPOLOGI PSIKOLOGI (MKK) 3(3-0)
Membahas Antropologi psikologi sebagai subdisiplin ilmu Antropologi, sejarah perkembangan
Antropologi Psikologi, penelitian Antropologi Psikologi di Indonesia, peran penelitian Antropologi
Psikologi dalam pembangunan di Indonesia, teori pembawaan manusia, kepribadian khas tertentu dan
kepribadian individual.

G10E.740 ANTOPOLOGI KEPENDUDUKAN (MKK) 3(3-0)
Lingkup materi ajaran meliputi dinamika kependudukan seperti kelahiran (fertilitas), kematian
(mortalitas) dan kesakitan (morbiditas), serta perpindahan (mobilitas) dalam perspektif
kebudayaan.

G10E.741    KONFLIK SOSIAL (MBB)* 3(3-0)
Membahas berbagai bentuk konflik;  isu HAM dalam konflik; pengelolaan dan resolusi konflik
dari perspektif sosial budaya.

G10E.742 SISTEM PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (MKK)* 3(3-0)
Membahas sejarah dan peranan sistem teknologi sebagai kekuatan produk masyarakat dari
evolusi pertamanya hingga perkembangan kontemporer. Pokok bahasan mencakup: sejarah
teknologi, teori dan konsep perkembangan teknologi, metode Penelitian teknologi, dan gejala-
gejala teknologi kontemporer

*Mata Kuliah sedang dipersiapkan
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F. KURIKULUM DAN ISI POKOK MATA KULIAH JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NIAGA

1. DAFTAR  MATA  KULIAH

SEMESTER GANJIL
NO SANDI M.K MATA KULIAH SKS PRASYARAT

1 G10F.101 Pengantar Ilmu Ekonomi 3 (3-0)
2 G10F.102 Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis 3 (3-0)
3 UNX10.101 Pendidikan Agama 2 (2-0)
4 UNG10.102 Dasar-dasar Ilmu Sosial 2 (2-0)
5 UNG10.102 Dasar-dasar Ilmu Politik 2 (2-0)
6 UNX10.102 Bahasa Inggris 2 (2-0)
7 G10F.103 Pengantar Hukum Indonesia 2 (2-0)
8 UNG10.103 Filsafat Ilmu Sosial 2(2-0)
9 G10F.101 Sosiologi Bisnis 2 (2-0) UNG10.101

10 G10F.303 Administrasi Perbankan 3 (2-1)
11 G10F.304 Sistem Informasi Manajemen Bisnis 3 (3-0) G10F.204
12 G10F.305 Statistik Bisnis 2 (1-1) G10F.204
13 G10F.306 Administrasi Perpajakan 3 (2-1)
14 G10F.302 Dasar-Dasar Akuntansi II 2 (1-1) G10F.206
15 G10F.307 Bisnis Internasional 2 (2-0)
16 G10F.308 Komunikasi Bisnis 2 (1-1)
17 G10F.309 Aplikasi Komputer Bisnis II 1 (0-1) G10F.207
18 UNG10.501 MPS Kualitatif 2 (2-0) UNG10.101
19 UNG10.502 MPS Kuantitatif 2 (2- 0) G10F.204
20 G10F.501 Akuntansi Manajemen 2 (1-1) G10F.403
21 G10F.502 Kebijakan Keuangan Bisnis 3 (2-1) G10F.401
22 G10F.503 Kebijakan dan Strategi SDM 3 (2-1) G10F.404
23 G10F.504 Kebijakan dan Strategi Pemasaran 3 (2-1) G10F.405
24 G10F.505 Kebijakan dan Strategi Operasi 3 (2-1) G10F.406
25 G10F.506 Peramalan Bisnis 2 (1-1) G10F.304
26 G10F.506 Aplikasi Komputer Bisnis IV 1 (0-1) G10F.408

27 G10F.701 Kebijakan dan Strategi Bisnis 3 (3-0)
G10F.502, 503,

504, 505
28 G10F.702 Kepemimpinan 3 (3-0) G10F.202
29 G10F.703 Etika Bisnis 2 (2-0) G10F.202

30 G10F.704 Praktek Bisnis di Indonesia 2 (2-0)
G10F.101,
G10F.303

31 G10F.705
Riset Pemasaran dan Etnografi
KOnsumen

3 (2-1)
G10F.501,

502,504
32 G10F.706 Perilaku Konsumen 3 (3-0) G10F.504

33
G10F.707

Isu-Isu Pemasaran Kontemporer
3 (3-0) G10F.504

34 G10F.708 Desain dan Pengembangan Produk 3 (2-1) G10F.505
35 G10F.709 Manajemen Kualitas 3 (3-0) G10F.505
36 G10F.710 Isu-Isu Operasi Bisnis Kontemporer 3 (3-0) G10F.505
37 G10F.711 Hubungan Industrial 3 (2-1) G10F.503
38 G10F.712 Evaluasi Jabatan dan Remunerasi 3 (3-0) G10F.503
39 G10F.713 Isu-Isu SDM Bisnis Kontemporer 3 (3-0) G10F.503
40 G10F.714 Analisis Investasi dan Portofolio 3 (2-1) G10F.502
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NO SANDI M.K MATA KULIAH SKS PRASYARAT
41 G10F.715 Valuation Assets 3 (3-0) G10F.502
42 G10F.716 Isu-Isu Keuangan Bisnis Kontemporer 3 (3-0) G10F.502

SEMESTER GENAP

NO SANDI M.K MATA KULIAH SKS PRASYARAT
1 UNX10.201 Kewarganegaraan 2 (2-0)
2 UNX10.202 Bahasa Indonesia 2 (2-0)
3 G10F.201 Filsafat Bisnis 2 (2-0) G10F.101
4 G10F.202 Organisasi dan Manajemen Bisnis 3 (3-0) G10F.102
5 G10F.203 Hukum Bisnis 2 (2-0) G10F.103
6 G10F.204 Pengantar Statistika 2 (1-1)
7 G10F.205 Bahasa Inggris Bisnis 2 (1-1) UNX10.102
8 G10F.206 Dasar-Dasar Akuntansi I 2 (1-1)
9 G10F.206 Aplikasi Komputer Bisnis I 1 (0-1)

10 G10F.401 Manajemen Keuangan Bisnis 3 (2-1) G10F.206
11 G10F.402 Kewirausahaan 3 (3-0)
12 G10F.403 Akuntansi Biaya 2 (1-1) G10F 306
13 G10F.404 Manajemen SDM 3 (3-0) G10F.202
14 G10F.405 Manajemen Pemasaran 3 (3-0) G10F.202
15 G10F.406 Manajemen Operasi 3 (3-0) G10F.202
16 G10F.407 Perilaku Keorganisasian 3 (3-0) G10F.202
17 G10F.408 Aplikasi Komputer Bisnis III 1 (0-1) G10F.309
18 G10F.601 Psikologi Industri dan Organisasi 2 (2-0) G10F.202
19 G10F.602 Riset Operasi Bisnis 3 (2-1) G10F.406
20 G10F.603 Perencanaan dan Simulasi Bisnis 3 (2-1) G10F.502
21 G10F.604 Teori Pengambilan Keputusan 2 (2-0) G10F.304
22 G10F.605 Magang/KKN 3 (0-3)
23 G10F.606 Manajemen Merk 3 (3-0) G10F.405
24 G10F.607 Social and Political Marketing 3 (3-0) G10F.405
25 G10F.608 Pengelolaan Hubungan Pelanggan 3 (3-0) G10F.405
26 G10F.609 Supply Chain Management 3 (3-0) G10F.406
27 G10F.610 Perencanaan Agregat dalam Produksi 3 (3-0) G10F.406

28 G10F.611
Perencanaan dan Pengendalian
Persediaan 3 (3-0)

G10F.406

29 G10F.612 Manajemen Pengukuran Kinerja 3 (3-0) G10F.404
30 G10F.613 Pelatihan dan Pengembangan SDM 3 (3-0) G10F.404
31 G10F.614 HRM Based Competencies 3 (3-0) G10F.404
32 G10F.615 Analisa Laporan Keuangan Bisnis 3 (3-0) G10F.401
33 G10F.616 Manajemen Keuangan Internasional 3 (3-0) G10F.401
34 G10F.617 Penganggaran 3 (3-0) G10F.401
35 G10F. 618 Manajemen UMKM 2 (2-0)
36 G10F. 619 Bisnis Waralaba 2 (2-)
37 G10F. 620 Bisnis Ritel 2 (2-0)
38 G10F. 621 Bisnis Syariah 2 (2-0)
39 G10F. 622 Pasar Modal 2(2-0)

40 UNX10 800 Seminar Usulan Penelitian
1 (0-1)

80% Lulus
MK
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NO SANDI M.K MATA KULIAH SKS PRASYARAT
41 UNX10.801 Skripsi 5 (0-5) UNX10.800

2. ISI POKOK MATA KULIAH

G10F.101 PENGANTAR ILMU EKONOMI (MKK) 3 (3-0)
Membahas Teori Demand and Supply, keseimbangan pasar, biaya, pasar, factor produksi, fungsi
produksi, ekonomi internasional, kebijakan fiskal, kebijakan moneter

G10E.102 PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI  BISNIS  (MKK) 3(3-0)
Menjelaskan mengenai Administrasi Bisnis secara umum dan memberikan penjelasan
mengenai: Konsep Bisnis dan Lingkungan Bisnis, Bentuk Kepemilikan Bisnis, Ekspansi Bisnis
dan Kerjasama Bisnis, Kewirausahaan dan Bisnis Kecil, Bersaing di Pasar Global, Menjalankan
Bisnis secara Etis dan Bertanggungjawab, Mengelola dan Mengorganisasikan Organisasi Bisnis,
Mengelola SDM dan Motivasi Karyawan, Proses Pemasaran dan Perilaku Konsumen Bisnis,
Manajemen Operasi Bisnis, Mengelola Sumber Daya Keuangan.

UNX10.101 PENDIDIKAN AGAMA (MPK) 2 (0-2)
Pendahuluan, meningkatkan iman, taqwa, hubungan baik manusia dengan sesamanya dan
mahluk sekitarnya, hubungan baik dengan Tuhan Yang Maha Esa.

UNG10.101 DASAR – DASAR ILMU SOSIAL (MKK) 2(2-0)
Mengintrodusikan konsep-konsep dasar sosiologi yang fungsional dalam studi ilmu administrasi
negara dan merujuk abstraksi pada fenomen masyarakat administrasi. Perhatian diacukan pada
pengertian manusia sebagai mahluk sosial dan terbentuknya kelompok sosial, pranata sosial,
interaksi sosial, kekuasaan dan wewenang, serta sistem sosial. Matakuliah ini juga mengkaji
perihal kebudayaan, peradaban, perubahan sosial serta permasalahannya.

UNG10.102 DASAR-DASAR ILMU POLITIK (MKK) 2(2-0)
Membahas secara umum mengenai berbagai pandangan tentang ilmu politik, obyek serta studi
ilmu termasuk ruang lingkup politik. Menguraikan pula tentang tujuan dan fungsi negara dan
masyarakat/individu dalam politik.

UNX10.102 BAHASA INGGRIS (MKK) 2(2-0)
Mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa perpaduan antara grammar (tata bahasa) lanjutan dan
reading comprehension (pemahaman wacana, dengan menekankan pada kemampuan berbicara
Speaking ability), melakukan (presentation), dan diskusi (discussion) dalam bahasa Inggris.

G10F.103 PENGANTAR HUKUM INDONESIA (MBB) 2(2-0)
Memberikan pemahaman tentang perbedaan dan pembagian tata-hukum Indonesia yang berlaku
yang masih berbeda-beda bagi warga negara Indonesia (keanekaragaman hukum). Mata  ejarah
perkembangan, konsep kesatuan hukum, wawasan nusantara, aneka bidang hukum tertentu,
kriteria pembeda dan jenis peraturan hukum serta konsekuensi struktur perundang-undangan,
hak menguji, peraturan oleh hakim, perbedaan lapangan hukum perdata, adat, dagang, pidana,
HTN, HAN, hukum acara, perwasitan, dan lembaga peradilan

UNG10.103 FILSAFAT ILMU SOSIAL (MKK) 2(2-0)
Peserta didik mengeksplorasi berbagai pengetahuan filsafat ilmu terutama dalam mengetahui
dan mengenali landasan ontologis, landasan epistimologis, landasan aksiologis dari suatu ilmu.
Berbekal pengetahuan itu dipelajari kedudukan Bidang Studi dalam kerangka ilmu-ilmu
terdahulu dan prosesnya ke arah “greater stature” suatu ilmu yang otonom.
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UNX10.201 KEWARGANEGARAAN (MPK) 2(2-0)
Mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya selaku warganegara yang berperan
aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani dan membantu mahasiswa selaku
warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia serta
kesadaran berbangsa, benegara dalam  menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap
kemanusiaan dengan kompetensi menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional, dan
dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual yang memiliki; Wawasan kesadaran benegara,
untuk bela negara dengan perilaku cinta tanah air; Wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa
demi ketahanan nasional; Pola pikir, sikap, yang komperhensif integral pada seluruh aspek
kehidupan nasional.

UNX10.202 BAHASA INDONESIA (MPK) 2(2-0)
Materi bahasan meliputi :  Penerapan ejaan yang disempurnakan dan tata bahasa,  Cara-cara
pembuatan istilah, Cara-cara pembuatan definisi, Ketetapan pengungkapan ide dalam kalimat
efektif, Kesalahan umum dalam kalimat mahasiswa,  Kalimat terlalu panjang,  Kalimat yang
belum lengkap, Penggunaan kata secara berlebihan, Kerancuan kalimat, Bentuk-bentuk Alinea,
Teknik Pembuatan Karya Ilmiah.

G10F.201    FILSAFAT BISNIS (MBB) 2(2-0)
Mata kuliah ini mempelajari dasar-dasar filosif kegiatan bisnis yang merupakan kegiatan sosial
dan kultural manusia. Dalam matakuliah ini, aktivitas bisnis dilihat sebagai manifestasi
dorongan hidup manusia (vital impetus) untuk mempertahankan hidup, untuk hidup baik, dan
untuk hidup lebih baik lagi (to keep alive, to live well, and to live better). Pasar dilihat sebagai
institusi yang relevan untuk mewujudkan tujuan hidup ini, melalui pembagian kerja (division of
labour) yang efisien dan pertukaran (exchange) yang memuaskan semua pihak. Profit dilihat
sebagai “tujuan antara” dalam rangka mencapai tujuan hidup berupa mempertahankan hidup,
hidup baik, dan hidup lebih baik lagi. Hakikat aktivitas bisnis sendiri mengandaikan “yang lain
yang sejahtera” (prosperous others). Kegiatan bisnis tidak akan berjalan, atau akan sangat
eksklusif berlangsungnya, bila orang-orang lain tidak sejahtera. Dengan kata lain, tujuan bisnis
ialah “kesejahteraan bersama” atau tercapainya “tujuan hidup” semua pihak. Manusia sebagai
makhluk ekonomi (homo economicus) harus diletakkan dalam konteks yang holistik, yaitu
manusia sebagai makhluk rasional (animal rationale) dan sebagai makhluk sosial (ens sociale).
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami dan menghayati bahwa kegiatan
bisnis adalah kegiatan sosial dan kultural manusia.

G10F.202 ORGANISASI DAN MANAJEMEN BISNIS (MPK)             3(3-0)
Menjelaskan mengenai Organisasi dan Manajemen  secara umum dan memberikan penjelasan
mengenai:Konsep Organisasi Dan Manajemen, Evolusi Teori Organisasi Dan Manajemen,
Lingkungan Organisasi , Tanggungjawab Sosial & Etika Pribadi, Efektivitas Organisasi,
Manajemen Strategis, Teknologi Organisasi, Struktur & Desain Organisasi, Perilaku & Motivasi
Individual, Mengelola Perubahan Organisasi, Mengelola Budaya Organisasi, Praktek-praktek
Manajemen Saat ini

G10F.203 HUKUM BISNIS (MBB) 2(2-0)
Menguraikan tentang hukum perdata barat atau hukum sipil, hubungan hukum perdata dengan
hukum dagang dan kewajiban pembukuan, perantara dagang, dokumen pengangkutan, asuransi,
kepailitan

G10F.204 PENGANTAR STATISTIKA (MKK) 2(1-1)
Membahas karakteristik data yang relevan dengan perkembangan ekonomi, mencakup  aspek-
aspek yang biasa dikenal dengan istilah statistik deskriptif. Beberapa topik yang dibahas
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adalah: pengertian dari metode statistika, data, rata-rata penyebaran, variasi, angka indeks, deret
berkala, regersi, dan korelasi

G10F.205 BAHASA INGGRIS BISNIS (MKK) 2(1-1)
Mempelajari tentang cara membaca, menulis, mendengarkan, percakapan, berdiskusi,
bertelepon, dan presentasi dalam bahasa inggris.

G10F.206 DASAR-DASAR AKUNTANSI  I (MKB) 2(1-1)
Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, memahami, dan
menguasai siklus akuntansi perusahaan, jasa maupun  dagang dan dapat membuat laporan
keuangan perusahaan untuk periode tertentu

G10F.207 APLIKASI KOMPUTER BISNIS I (MKB) 1(0-1)
Mata Kuliah ini menjelaskan tentang bagaimana pola pencatatan data kedalam aplikasi /
perangkat lunak pengolahan data (MS excel).

G10F.301 SOSIOLOGI BISNIS (MKB) 3(3-0)
Mata Kuliah ini memberikan  sarana pembelajaran dan wawasan bagi mahasiswa terkait dengan
penggunaan perspektif sosiologi dalam kegiatan bisnis (using sociology in bussiness). Setelah
mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu dan memiliki  kompetensi  dalam
menggunakan perspektif Sosiologi dalam Perencanaan, Analisis Bisnis dan mampu
merumuskan solusi persoalan bisnis sebagai fenomena sosial.

G10F.302 DASAR-DASAR AKUNTANSI II 2 (1-1)
Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, memahami, dan
menguasai masalah dalam transaksi keuangan perusahaan berdasarkan klasifikasi rekening yang
ada meliputi rekening harta, kewajiban, dan modal.

G10F.303 ADIMINISTRASI PERBANKAN (MKK) 3(3-0)
Membahas lebih dalam berbagai aspek-aspek dalam perbankan, termasuk didalamnya berbagai
istilah-istilah perbankan dan kegiatan-kegiatan perbankan dalam suatu usaha, serta kebijakan-
kebijakan dari bank sentral yang mempengaruhinya.

G10F.304 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BISNIS (MKB) 3(3-0)
Pembahasan materi perkuliahan dalam pengetahuan sistem informasi dibagi dalam tiga bagian
pokok yaitu pertama sistem informasi manajemen; yang memuat/membahas tentang dasar-dasar
konseptual meliputi : konsep informasi dan nilai informasi, manusia sebagai pengolah
informasi, konsep sistem dan sistem informasi manajemen, konsep organisasi dan manajemen,
konsep pengambilan keputusan.
Selanjutnya mendefinisikan dan membahas Sistem Informasi Manajemen.Dipandang manajer
dengan kedalaman yang cukup untuk memberikan pemahaman umum teknologi konsepdan
jargon rangka latar seorang sistem.Bagian titik manajer tentang komputer.Bagian ini juga
membahas tentang gambaran yang harus dipahamiseorang manajer dalam berkomunikasi
dengan teknisi komputer,serta memberikan belakang tentang pengetahuan teknis yang
diperlukanoleh manajer yang akan berpartisipasi didalam pengembangan ketiga
PengembanganSuatu Sistem Informsi Manajemen, berat pembahasan pada bagian iniakan
diberikan pada peran pada kegiatan pengembangan sistem.Metodologi Pengadaan Sistem
Komputer akan dibahas pada bagian ini.

G10F.305 STATISTIK BISNIS (MKB) 1(1-1)
Membahas berbagai macam konsep/teori maupun metode statistika yang selanjutnya dapat
digunakan untuk melakukan penafsiran terhadap berbagai macam data penelitian dan sekaligus
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mengelabui alat analisis yang dibutuhkan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Beberapa topik
yang dibahas pengertian peluang, ekspektasi, distirbusi peluang, sampling dan distribusi
sampling, penafsiran (pendugaan) paramedis, pengujian hipotesis, analisis regresi dan korelasi
beserta pengujiaannya, beberapa uji statistika non parametrik.

G10F.306 ADMINISTRASI PERPAJAKAN (MKB) 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas konsep dasar perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan,
perhitungan pajak penghasilan pribadi dan badan, PBB, PPN dan PPn BM, serta Bea Materai

G10F.307 BISNIS INTERNASIONAL (MKK) 2(2-0)
Menjelaskan tentang: Munculnya Bisnis Internasional, Teori Perdagangan Internasional,
Perbedaan dalam Politik Ekonomi, Kajian Budaya dalam Bisnis Internasional, Sistem
Perdagangan Internasional,  Investasi Luar Negeri Langsung (Foreign Direct Investment),
Sistem Moneter Global, Memasuki Pasar Luar Negeri, Pemasaran Global dan Pengembangan
Produk, dan Manajemen Sumber Daya Manusia Global

G10F.308 RISET OPERASI BISNIS (MKK) 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas falsafah, tujuan, serta manfaat dari riset operasi serta hubungannya
dengan pengambilan keputusan, serta penerapan berbagai model riset operasi secara kuantitatif.

G10F.309 APLIKASI KOMPUTER BISNIS II (MKB) 1(0-1)
Mata Kuliah ini menjelaskan tentang bagaimana pola pencatatan data kedalam aplikasi /
perangkat lunak pengolahan data (MS Access).

G10F.401 MANAJEMEN KEUANGAN BISNIS  (MKB) 3(2-1)
Mata Kuliah ini menjelaskan peranan dan konsep dasar manajemen keuangan, lingkungan
bisnis, laporan keuangan, analisis laporan keuangan, analisis sumber dan penggunaan dana,
anggaran kas, analisis titik impas, analisis leverage, manajemen modal kerja, manajemen kas,
manajemen piutang, manajemen persediaan, dan pendanaan jangka pendek

G10F 402    KEWIRAUSAHAAN (MPB) 3 (3-0)
Mempelajari tentang sifat-sifat dari kepribadian wirausahaan, proses kewirausahaan,
pengambilan resiko, kreativitas dan ide usaha, perencanaan pemasaran dan organisasi,
pembiayaan usaha, mengelola keuangan, mengembangkan usaha dan mengelola implikasi
pengembangan usaha, rencana usaha, etika bisnis dan kewirausahaan.

G10F.403 AKUNTANSI BIAYA  (MKB) 1 (1-1)
Mahasiswa mampu menguasai konsep dan manfaat biaya yang benar, sehingga dapat
membedakan dan mampu menerapkan konsep biaya untuk tujuan yang tepat

G10F.404 MANAJEMEN SDM   (MKB) 3(3-0)
Membahas tantangan MSDM, perubahan organisasional dan perencanaan SDM, penetapan
kebijakan dan prosedur, perancangan kerja, analisis jabatan, deskripsi pekerjaan, perencanaan
SDM, rekrutmen, seleksi, wawancara, orientasi dan penempatan

G10F.405 MANAJEMEN PEMASARAN (MKb)                3 (3-0)
Mempelajari bagaimana pemasaran sangat penting berperan kritis dalam kehidupan perusahaan
dan masyarakat. Bagaimana malakukan bisnis secara global, konsep-konsep marketing,
bagaimana mengadopsi marketing manajemen dalam kegiatan usaha, dan bagaimana mengenal
orientasi pasar.
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G10F.406 MANAJEMEN OPERASI (MKB) 3 (3-0)
Mata kuliah ini membahas konsep tentang efisiensi, efektivitas, dan produktivitas, sehingga dapat
melihat pentingnya konsep-konsep ini dalam disiplin ilmu Administrasi.

G10F.407 PERILAKU KEORGANISASIAN (MKB)            3(3-0)
Membahas pentingnya studi studi perilaku keorganisasian, model umum perilaku individu
dalam organisasi, kepuasan kerja, pengambilan keputusan individual, motivasi, manajemen
stress, dinamika tim, komunikasi organisasi, manajemen konflik dan negosiasi, kepemimpinan
organisasional, budaya perusahaan, manajemen perubahan dalam organisasi, learning
organization,  dan hubungan antar karyawan

G10F.408 APLIKASI KOMPUTER BISNIS III (MKB) 1 (0-1)
Mata Kuliah ini menjelaskan tentang persiapan dalam presentasi bagi seorang pebisnis dengan
menggunakan alat bantu diagram dan slide (MS Power Point dan Visio).

UNX10.501 MPS KUALITATIF (MKK) 2 (2-0)
Dibahasa secara umum tentang pegertian perspektif metode penelitian dalam dimensi kualitatif
untuk mengelola kajian bisnis. Tingkat penguasaan lebih ditekankan pada unsur-unsur
rancangan penelitian, masalah, variabel, paradigma penelitian, landasan teori, hipotesis, metode
esperimen, populasi dan sampel, instrumen, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis.

UNX10.501 MPS KUANTIITATIF (MKK) 2 (2-0)
Dibahasa secara umum tentang pegertian perspektif metode penelitian dalam dimensi kuantitaif
untuk mengelola kajian bisnis. Tingkat penguasaan lebih ditekankan pada unsur-unsur
rancangan penelitian, masalah, variabel, paradigma penelitian, landasan teori, hipotesis, metode
esperimen, populasi dan sampel, operasionalisasi variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik
analisis

G10F.501    AKUNTANSI MANAJEMEN (MkB) 2(1-1)
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kebutuhan akan informasi akuntansi manajemen,
perbedaan antara akuntansi manajemen dan manajemen keuangan, serta peranan akuntan
manajemen dalam suatu organisasi

G10F.502 KEBIJAKAN KEUANGAN BISNIS (MKB) 3(2-1)
Mata kuliah ini menjelaskan tentang aliran kas, nilai waktu dari uang, capital budgeting, biaya
modal, teori dan kebijakan struktur modal, sumber modal, sewa guna usaha, dan modal ventura

G10F.503 KEBIJAKAN DAN STRATEGI SDM (MKB)        3 (2-1)
Mata kuliah ini mempelajari tujuan, fungsi dan peran kebijakan sdm dalam suatu perusahaan.
Selanjutnya, dijelaskan juga mengenai penerapan beragam strategi SDM terkini pada fungsi-
fungsi manajemen SDM, guna mendukung kebijakan perusahaan tersebut.

G10F.504 KEBIJAKAN & STRATEGI PEMASARAN (MKB 3(3-0)
Mempelajari perspektif pembuatan keputusan manajerial mengenai marketing research apa saja
faktor penunjang, dan kegunaan dari marketing research. Selain itu mahasiswa akan dilatih
mengenal perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis, sehingga dapat merencanakan
srategi marketing dalam perubahan dunia bisnis

G10F.507 KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASI (MPB) 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas kontek strategi bisnis untuk strategi operasi, integrasi vertikal,
teknologi proses, strategi kapasitas, stragei fasilitas dan globalisasi, strategi proses dan disain,
dan kordinasi rantai pasokan
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G10F.508 APLIKASI KOMPUTER BISNIS IV 1(0-1)
Mata kuliah ini menjelaskan tentang bagaimana memanfaatkan teknologi internet dan
mendesign web untuk bisnis

G10F.601 PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI (MPB) 2(2-0)
Mata kuliah ini memberikan wawasan dan pengetahuan tentang psikologi secara umum,
psikologi diferensial atau khusus, pengertian psikologi industri  dan organisasi, bidang kajian
psikologi industri dan organisasi serta  kaitan psikologi industri dan organisasi dengan perilaku
keorganisasian dan Manajemen SDM

G10F.602 KOMUNIKASI BISNIS (MKK)                           2 (1-1)
Menjelaskan tentang latar belakang dan peranan komunikasi dalam dunia bisnis, macam-macam
komunikasi, gaya hidup dan penampilan dalam berkomunikasi, unsur-unsur komunikasi,
komunikasi dalam pertemuan dan rapat, komunikasi dalam bisnis, keuntungan menjadi
motivator komunikasi dunia bisnis, proses komunikasi dalam perusahaan, landasan pemikiran
komunikasi bisnis, perencanaan pesan-pesan bisnis, pengorganisasian pesan-pesan bisnis, revisi
pesan-pesan bisnis.

G10F.603 PERENCANAAN DAN SIMULASI BISNIS (MPB) 3 (2-1)
Mempelajari tentang perencanaa-perencanaan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau
perusahaan yang hendak membuat usaha baru atau perluasan usaha. Pembahasan dimulai dari
konsep dan pengertian dasar dari perencanaan hingga seluruh aspek yang terkait dengan
perencanaan bisnis, yakni aspek hukum, manajemen dan organisasi, aspek pasar dan pemasaran,
aspek produksi dan operasi serta aspek berkaitan denga analisis SWOT sebuah rencana bisnis.

G10F.604 TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN (MPB) 2(2-0)
Pendahuluan, Proses Pengambilan Keputusan, Model Pengambilan Keputusan, Konsep
Probabilitas, Pengambilan Keputusan dalam Kondisi Berisiko, Pengambilan Keputusan Kondisi
Tidak Pasti, Pengambilan Keputusan dalam Kondisi Konflik, Pengambilan Keputusan dalam
Kondisi Pasti.

G10F.605   MAGANG/KKN (MPB) 3(0-3)
Merupakan kegiatan kuliah terjadwal selama 2 (dua) bulan dengan tujuan memberikan
pengalaman mengenai prkatek bisnis dalam dunia nyata dan kaitannya dengan ilmu administrasi
niaga, meliputi hakekat dan tujuan, arti penting, peraturan dan prosedur, disiplin dan penilaian,
pelaksanaan praktek magang di dunia usaha, pembimbingan dan evaluasi magang.
Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengganti mata kuliah Magang dengan KKN yang
diselenggarakan oleh Universitas/LPPM

G10F.606 MANAJEMEN MEREK (MKK) 3(3-0)
Mata kuliah ini merupakan aplikasi teknik pemasaran terhadap produk yang dihasilkan
perusahaan. Membahas bagaimana melakukan proses perencanaan sampai dengan pengendalian
merek sebuah produk untuk  meningkatkan nilai produk dalam persepsi pelanggan sehingga
mampu meningkatkan ekuitas merek setiap produk perusahaan.

G10F.607 SOCIAL AND POLITICAL MARKETING (MKK) 3(3-0)
Mata kuliah ini membahasa pengertian pemasaran social dan politik sifat dan tugas pemasaran
social dan politik, produk social dan politik, target adopter, tenologi manajemen perubahan
social dan politik, menentukan produk pasar yang cocok, karakteristik demografi, unsur pokok
kegiatan pemasaran social dan politik, faktor pengaruh dan proses pengambilan keputusan,
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G10F.608 PENGELOLAAN HUBUNGAN PELANGGAN (MPB) 3 (3-0)
Mata kuliah ini membahas, tipe/variasi manajemen hubungan pelanggan (CRM), operasional
CRM, sales force automation (SFA), Analytical CRM, Sales Intelligence CRM, Campaign
Management, Collaborative CRM, Geographic CRM

G10F.609 SUPPLY AND CHAIN MANAGEMENT (MKK) 3(3-0)
Mempelajari keseluruhan pengelolaan kegiatan (perencanaan, pengadaan, pengelolaan,
penyimpanan, pemindahan, dan pendistribusian), dalam rangka memperoleh bahan mentah
menjadi barang setengah jadi dan jadi, kemudian mengirimkannya kepada konsumen melalui
system distribusi.

G10F.610 PERENCANAAN AGREGAT DALAM PRODUKSI (MKK)    3 (3-0)
Menjelaskan tentang pentingnya agregat planning dalam produksi/operasi, biaya-biaya dalam
perencanaan agregat, pemecahan masalah perencanaan agregat dengan menggunalan program
linear, langkah-langkah keputusan linier,  perencanaan disagregat, mendisagregatkan
perencanaan agregat, perencanaan produksi dalam skala global

G10F.611 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PERSEDIAAN (MKK) 3 (3-0)
Memahami karakteristik persediaan dan hubungannya dengan strategi yang akan digunakan
untuk masing-masing jenis persediaan.

G10F.612 MANAJEMEN PENGUKURAN KINERJA (MKK) 3(3-0)
Mempelajari fungsi, peran dan tujuan manajemen berbasis kinerja. Lalu dijelaskan juga tentang
beragam konsep & penerapan system pengukuran kinerja organisasi dan SDM di perusahaan,
seperti MBO, Balanced Scorecard, Six Sigma, dsb.

G10F.613 PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM (MKK) 3(3-0)
Mata kuliah ini membahas mengenai berbagai konsep, metode, tahapan proses maupun media
pelatihan, dalam upaya menghasilkan pelatih dan pelatihan yang optima yang berdampak pada
pengembangan SDM.

G10F.614 HRM BASED COMPETENCIES (MKK) 3 (3-0)
Mata kuliah ini memberikan sarana pembelajaran dan wawasan bagi mahasiswa terkait dengan
upaya mempertautkan kompetensi orang-orang dalam perusahaan dengan tujuan dan sasaran
kinerja bisnis yang diinginkan. Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan
memiliki pemahaman bagaimana menjadi tenaga  yang memiliki kompetensi  dan
profesionalisme yang memiliki impact bagi kinerja perusahaan

G10F.615 ANALISA LAPORAN KEUANGAN BISNIS (MKK)           3 (3-0)
Agar mahasiswa dapat melakukan analisis atas laporan keuangan perusahaan, dengan
beranggapan bahwa mahasiswa telah memahami dengan baik berbagai siklus akuntansi
keuangan, dipelajari secara seksama lingkup analisis laporan keuangan, informasi manajemen
yang terkandung dalam laporan keuangan, laporan itu sendiri, teknik analisis atas laporan
keuangan, cara melaporkan pekerjaan analisis serta kemungkinan-kemungkinan penggunaan
hasil analisis oleh berbagai pihak tertentu.

G10F.616 MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL (MKK)   3(3-0)
Manajemen Keuangan Internasional adalah suatu matakuliah yang memberikan wawasan
tentang bagaimana perusahaan multinasional mengelola keuangannya. Prinsip dasar yang
digunakan berbasis pada manajemen keuangan perusahaan domestik namun pembeda utama
terletak pada pelibatan kurs valuta asing dalam transaksi karena adanya perdagangan lintas batas
negara.
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G10F.617 PENGANGGARAN (MKK) 3(3-0)
Mata kuliah ini membahas mengenai proses perencanaan, penganalisaan dan pengendalian
anggaran untuk perusahaan.

G10F.618 MANAJEMEN UMKM (MKB) 2(2-0)
Tujuan Mata Kuliah ini adalah membahas karakteristik Usaha Mikro dan Kecil Menengah
(UMKM serta kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancamannya) dasar-dasar manajemen
untuk usaha kecil dan menengah, pengembangan manajemen usaha kecil dan menengah,
masalah social dan etika pada UMKM, mengelola teknologi dan informasi pada UMKM,
Resiko dan Asuransi

G10F.619 BISNIS WARALABA (MKB) 2(2-0)
Mata kuliah ini membahas pengertian, jenis, aspek-aspek, baik itu dari sudut pandang hukum
maupun ekonomi, serta perkembangan bisnis waralaba di indonesia maupun di luar negeri.

G10F.620    BISNIS RITEL (MKB) 2(2-0)
Membahas karakteristik bisnis ritel, perbedaan ritel tradisional dan modern, dasar-dasar
manajemen ritel, entrepreneurship pada sektor ritel, dimensi akuntansi dan keuangan pada bisnis
ritel, lingkungan toko dan persediaan pada perusahaan ritel, merchandising dan system
informasi manajemen ritel dan perkembangan bisnis ritel

G10F.621 BISNIS SYARIAH (MKB) 2(2-0)
Mata kuliah Bisnis Syari`ah membahas tentang konsep bisnis berdasarkan konsepsi Islam, baik
secara teoritis maupun secara aplikatif. Pembahasan dititikberatkan pada karakteristik bisnis
syariah dalam bidang hukum, produksi, pemasaran, pengaturan upah dan perburuhan dan
keadilan ekonomi. Di bahas pula beberap sistem ekonomi global yang mempengaruhi praktik
bisnis sekarang ini.Masalah bunga menjadi kajian yang diangkat dalam mata kuliah ini. Selain
itu diambil beberapa contoh kasus penerapan bisnis syariah baik nasional maupun internasional
serta kecendrungan bisnis global.

G10F.622 PASAR MODAL (MKB) 2 (2-0)
Mata kuliah ini membahas fungsi pasar modal Indonesia, lembaga dan profesi penunjang pasar
modal, makna dan proses go public, saham biasa, saham preferen, obligasi, index saham,
reksadana, mekanisme pembayaran, corporate action, analisa teknikal dan fundamental,
delisting dan go private, serta margin trading,

G1F 701 KEBIJAKAN DAN STRATEGI BISNIS (MKB)   3 (3-0)
Membahas ruang lingkup kebijakan dan strategi, pengambilan keputusan strategis, tanggung
jawab social dan etika manajemen strategi, pengamatan lingkungan industry, perumusan
strategi, strategi fungsional dan bisnis, persaingan, pengorganisasian tindakan, pengorganisasian
staf, evaluasi tindakan dan isu-isu strategi bisnis

G10F.702 KEPEMIMPINAN  (MKK) 3 (2-1)
Membahas konsep dasar kepemimpinan dalam tinjauan historis, sosiologis, psikologis,dan
tinjauan aspek politik,  peranan pemimpin, teori kepemimpinan, Tipe dan gaya kepemimpinan,
strategis, visioner, ketermpilan manajerial pemimpin,kepemimpinan transformasional,
pemberdayaan. Dibahas pula bagaimana kaitan budaya perusahaan dengan kepemimpinan,
kepemimpinan dalam perubahan, motivasi dan kepemimpinan dan beberapa perkembangan
konsep kepemimpinan seperti kepemimpinan transaksional, kepemimpinan transformasional
dan kepemimpinan spiritual. Di akhir pertemuan terdapat pembahasan berkaitan dengan
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kepemimpinan dalam bisnis dewasa ini dilengkapi dengan studi kasus dengan mengambil
beberapa profil pemimpin bisnis, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

G10F.703 ETIKA BISNIS (MPB) 2 (2-0)
Studi tentang etika melibatkan suatu analisis semua yang berkepentingan terutama para individu
yang berperan atas suatu hasil atau outcomes (stakeholders analysis). Demikian halnya dengan
bisnis. Masalah etika tradisional dan etika modern dalam bisnis, bisnis dan pelanggan, bisnis
dan karyawan, bisnis dan masyarakat dan persoalan bisnis internasional merupakan bahasan-
bahasan menarik dalam mata ajaran ini, dengan kasus-kasus yang relevan dan actual dalam real
business.

G10F.704 PRAKTEK BISNIS DI INDONESIA (MPB) 2(2-0)
Mata kuliah ini membahas mengenai Sistem ekonomi Indonesia, penghambat, evaluasi
keberhasilan, pembiayaan pembangunan, Koperasi, perdagangan internasional, penanaman
modal dalam negeri/asing, isue lingkungan dalam ekonomi dan kecenderungan global
perekonomian.
Pengertian, karakteristik, serta isu-isu tentang hubungan bisnis (perusahaan) dengan para
stakeholdernya, baik itu pemerintah maupun masyarakat luas serta praktek bisnis di Indonesia
saat ini

G10F.705 RISET PEMASARAN DAN ETNOGRAFI KONSUMEN (MKK) 3(2-1)
Mata kuliah ini ditujukan untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam memahami
berbagai gejala pasar, perubahan, dan selera konsumen melalui riset baik melalui pendekatan
kuantitaif maupun pendekatan insight konsumen yang bersifat kualitatif dan etnografis

G10F.706 PERILAKU KONSUMEN (MKK) 3(3-0)
Mata kuliah ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana konsumen membuat keputusan
pembeliannya, seperti mencari, membeli, menggunakan dan membuang produk ataupun jasa
yang dibutuhkannya.

G10F.707 ISU-ISU PEMASARAN KONTEMPORER (MKB)  3 (3-0)
Membahas isu dan perkembangan terkini   dalam bidang pemasaran

G10F.708 DESAIN DAN PENGEMBANGAN PRODUK (MKK)         3 (3-0)
Mata kuliah ini membahasa factor-faktor yang mempengaruhi perancangan produk dan
permasalahannya, kebijakan produk, konsep pasar, analisis kebutuhan dan peluang, proses
perencanaan dan karakteristiknya, proses perancangan, penyempurnaan produk, serta
pengembangan produk

G10F.709    MANAJEMEN KUALITAS (MKK) 3(3-0)
Mata kuliah ini membahas konsep Sistem kualitas (quality system) beserta elemen-elemennya;
terutama berdasarkan standar kualitas internasional ISO 9000. Mahasiswa memiliki pengetahuan
model dasar untuk membangun bagian yang mengorganisir pengendalian / jaminan kualitas (quality
control/assurance) dalam perusahaan.

G10F.70 ISU-ISU OPERASI BISNIS KONTEMPORER  (MKB)      3(3-0)
Membahas isu dan perkembangan terkini   dalam bidang operasi bisnis

G10F.711 HUBUNGAN INDUSTRIAL (MPB) 2(2-0)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya hubungan
industrial sebagai bentuk hubungan industrial secara bipatrit maupun tripatrit dalam proses
produksi barang dan jasa yang didasarkan atas falsafah bangsa dan Negara Pancasila.
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G10F.712 EVALUASI JABATAN DAN RENUMERASI  (MKK)         3(3-0)
Memaparkan fungsi, peran dan tujuan dari evaluasi jabatan. Selain itu juga mempelajari tentang
konsep dan pelaksanaan analisa jabatan dan analisa beban kerja, dan kegunaannya sebagai dasar
kebijakan fungsi SDM yang lain. Selanjutnya dipelajari mengenai konsep dan penerapan sistem
renumerasi yang adil dan memberdayakan.

G10F.713 ISU-ISU SDM BISNIS KONTEMPORER (MKB)          3(3-0)
Membahas isu dan perkembangan terkini dalam bidang SDM

G10F.714 ANALISIS INVESTASI & PORTOFOLIO (MKK)       3(2-1)
Perkuliahan ini dimulai dengan materi yang membahas tentang pengertian investasi dan proses
investasi. Investasi dapat dilakukan baik di real asset maupun financial asset. Kemudian dikaji
mengenai teori portofolio serta bagaimana memilih portofolio yang efisien dari berbagai aktiva.
Teori Capital Asset Pricing Model menjadi bahasan berikutnya yang disertai dengan
penerapannya dalam berinvestasi.

G10F.715 VALUATION ASSETS (MKK)
Mata kulih ini membahas mengenai penilaian terhadap asset-asset perusahaan baik real assets
maupun financial assets

G10F.716 ISU-ISU KEUANGAN BISNIS KONTEMPORER (MKB)  3 (3-0)
Membahas isu dan perkembangan terkini dalam bidang keuangan

UNX10.800 SEMINAR USULAN PENELITIAN (MKK) 1(0-1)
Merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam bentuk seminar/ujian oleh tim yang ditunjuk
atas rencana penelitian skripsi yang akan dilakukan oleh mahasiswa

UNX10.801 SKRIPSI (MKK) 5(0-5)
Merupakan kegiatan akademik terjadwal yang dilakukan mahasiswa dalam bentuk kegiatan
penelitian lapangan dan penyusunan laporan hasil penelitian lapangan sesuai rencana
penelitian yang telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Seminar Usulan Penelitian. Pelaksanaan,
penulisan dan penyusunan draft skripsi dibimbing oleh dosen pembimbing yang ditunjuk dan
sesuai prosedur yang berlaku pada jurusan. Draft Skripsi yang telah memenuhi syarat dan
disetujui oleh Pembimbing diajukan kepada jurusan untuk diujikan dalam Ujian Sidang Skripsi.

REKAPITULASI JUMLAH SKS
YANG WAJIB DIAMBIL MAHASISWA

JURUSAN ILMU ADMNINISTRASI NIAGA

No. Jenis Mata Kuliah
Bobot
(SKS)

1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 4
2. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 60
3. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 27
4. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) 10
5. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 2

Jumlah 144
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DAFTAR DOSEN TETAP

No Nama Dosen NIP Sandi
1 Prof. Dr. H. Sam’un Jaja Raharja, M.Si 19630828 199001 1 001 G10F.1019
2 Drs. H. Bambang Hermanto, M.Si. 19610704 198902 1 001 G10F.1008
3 Dr. Hj. Erna Maulina, M.Si. 19621009 199009 2 001 G10F.1009
4 Ria Arifianti, S.IP., M.Si 19730307 199802 2 001 G10F.1010
5 Dr. Suryanto, S.E., M.Si 19700715 200112 1 001 G10F.1011
6 Nenden Kostini, S.E., M.Si 19741117 200112 2 002 G10F.1012
7 Dr. Muhamad Rizal, S.H., M.H. 19710119 200112 1 002 G10F.1013
8 Tetty Herawaty, S.P., M.Si 19730623 200212 2 002 G10F.1014
9 Arianis Chan., S.IP., M.Si 19760429 200312 2 001 G10F.1015

10 Rusdin, Drs., M.Si. 19660814 200312 2 001 G10F.1016
11 Herwan Abdul Muhyi, S.IP, M.Si. 19760820 200501 1 002 G10F.1017
12 Dr. H. R. Anang Muftiadi, S.E., M.Si 19681003 200501 1 002 G10F.1018
13 Rivani, S.IP., M.M. 19700701 200604 1 001 G10F.1020
14 Zaenal Muttaqin, S.Sos., M.Si. 19810307 200604 1 003 G10F.1021
15 Pratami Wulan Tresna, S.Sos, M.Si. 132317003 G10F.1022
16 Mohammad Benny A. S.E.,M.M 19731018 200604 1 001 G10F.1023
17 Drs. Iwan Sukoco, M.Si 19630409 198903 1 005 G10F.1024
18 Lina Auliana, S.IP., M.M. 19711114 200502 2 001 G10F.1025
19 Margo Purnomo, S.IP, MM 19771111 200801 1 001 G10F.1026
20 Hj. Ratna Meisa Dai R., S.Sos, M.Si 19820530 200812 2 004 G10F.1027
21 Ratih Purbasari, S.Sos., MSM. 19840108 200812 2 003 G10F.1028
22 Mas Rasmini, S.E., M.Si.

DAFTAR DOSEN TIDAK TETAP

No Nama Dosen Sandi
1. 1Prof. Dr. Dedi Rosadi, MS G10F.2001
2. Dra. Hj. Tin Kartini Kosim. G10F.2002
3. Drs. Hidayat Kandaatmadja. G10F.2006
4. Dra. Tintin Nartini G10F.2007
5. Drs. H. Mochamad Hatta G10F.2010
6. Drs. Urip Santoso, SE.Ak.,MM G10F.3001
7. Djadja Amarullah, S.Si G10F.3006
8. Dian Fordian, SE., M.Si G10F.3007
9. Cecep Safa'atul Barkah, S.Sos G10F.3010
10. Tri Indra Wijaksana, S.Sos G10F.3012
11. Vidi Febianti, S.Sos G10F.3013
12. Dr. H. Dodi Hermana, M.Si. G10F.3016
13. Drs. Waway Tiswaya G10F.3017
14. Viani Puspitasari, S.IP., M.Si. G10B.1037
15. Drs. Rahman Mulyawan, M.Si. G10D.1036
16. Drs. R. B. S. Adi Purwanto, M.Hum. G10E.1015
17. Meilanny Budiarti, S.Sos., SH. G10C.3003
18. Dra. Hj. Dwiharini, Dipl. TESOL G10F.3004
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G. KURIKULUM DAN ISI POKOK MATA KULIAH JURUSAN SOSIOLOGI

1. DAFTAR  MATA  KULIAH

SEMESTER I
No Smtr/

Sandi Matakuliah
Mata Kuliah SKS

1 UNX10.101 Pendidikan Agama 2(2-0)
2 GIG.10.102 Dasar-dasar Ilmu Hukum 3 (3-0)
3 GIG.10.103 Dasar-dasar Ilmu Ekonomi 3 (3-0)
4 UNG.10.101 Dasar-Dasar Ilmu Sosial 3 (3-0)
5 GIG.10.105 Pengantar Sosiologi 3 (3-0)
6 UNX.10.103 Bahasa Indonesia 2 (2-0)
7 UNG.10.102 Dasar-Dasar Ilmu Politik 3 (3-0)

19

SEMESTER II
No Smtr/Sandi

Matakuliah
Mata Kuliah SKS

1 UNX.10.206 Pendidikan Kewarganegaraan 2 (2-0)
2 G1G.10.201 Sistem Sosial Budaya Indonesia 3 (3-0)
3 UNG.10.202 Filsafat Ilmu Sosial 3 (3-0)
4 G1G.10.203 Sistem Politik Indonesia 3 (3-0)
5 G1G.10.204 Organisasi dan Manajemen 3 (3-0)
6 G1G.10.205 Bahasa Inggris 2 (2-0)
7 G1G.10.206 Masalah Sosial 3 (3-0)

19

SEMESTER III
No Smtr/Sandi

Matakuliah
Mata Kuliah SKS

1 G1G.10.301 Teori Sosiologi Klasik 3 (3-0)
2 G1G.10.302 Sosiologi Pembangunan 3 (3-0)
3 G1G.10.303 Sosiologi Pedesaan 3(3-0)
4 G1G.10.304 Kewirausahaan 3 (3-0)
5 G1G.10.305 Sosiologi Keluarga 3 (3-0)
6 G1G.10.306 Sosiologi Agama 3 (3-0)
7 G1G.10.307 Sosiologi Komunikasi 3 (3-0)

21

SEMESTER IV
No Smtr/Sandi

Matakuliah
Mata Kuliah SKS

1 G1G.10.401 Teori Sosiologi II (Modern) 3 (3-0)
2 G1G.10.402 Sosiologi Perkotaan 3 (3-0)
3 G1G.10.403 Sosiologi Hukum 3 (3-0)
4 G1G.10.404 Modal Sosial  dan Pemberdayaan

Masyarakat
3 (3-0)

5 UNG.10.401 Metodologi Penelitian Kualitatif 3 (3-0)
6 G1G.10.405 Proses Sosial dan Perubahan Sosial 3 (3-0)
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7 G1G.10.406 Statistika Sosial 3 (3-0)
21

SEMESTER V
No Smtr/Sandi

Matakuliah
Mata Kuliah SKS

1 UNG.10.502 Metode Penelitian Kuantitatif 3 (3-0)
2 G1G.10.501 Sosiologi Gender 3 (3-0)
3 G1G.10.502 Sosiologi Kriminalitas 3 (3-0)
4 G1G.10.503 Sosiologi Kesehatan 3 (3-0)
5 G1G.10.504 Studi Kependudukan 3 (3-0)
6 G1G.10.505 Sosiologi Organisasi 3 (3-0)
7 G1G.10.506 Multikulturalisme dan Pluralisme 3 (3-0)

21

SEMESTER VI
No Smtr/Sandi

Matakuliah
Mata Kuliah SKS

1 G1G.10.601 Sosiologi Konflik 3 (3-0)
2 G1G.10.602 Sosiologi Politik 3 (3-0)
3 G1G.10.603 Sosiologi Militer 3 (3-0)
4 G1G.10.604 Sosiologi Lingkungan 3 (3-0)
5 G1G.10.605 Identitas Sosial dan Dinamika Global 3 (3-0)
6 G1G.10.606 Gerakan Sosial 3 (3-0)

21

SEMESTER VII
No Smtr/Sandi

Matakuliah
Mata Kuliah SKS

1 UNX.10.701 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 3 (3-0)
2 G1G.10.702 Perencanaan Sosial 3 (3-0)
3 G1G.10.703 Perilaku Menyimpang 3(3-0)
4 G1G.10.704 Hubungan Antar Etnis dan Kelompok

Sosial
5 G1G.10.705 Sosiologi Industri 3 (3-0)
6 G1G.10.706 Sosiologi Kekerasan Dalam Keluarga 3 (3-0)

19

SEMESTER VIII
No Smtr/

Sandi Matakuliah
Mata Kuliah SKS

1 G1G.10.801 Seminar Teori-Teori Sosiologi 3 (3-0)
2 UNX.10.802 Skripsi 6 (6-0)

9
Jumlah SKS Semester I – VIII 144
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DESKRIPSI MATA KULIAH

UNX10.101 Pendidikan Agama Islam 2(2-0)
Pengertian agama, tentang makhluk dan khalik, risalah rasulullah dan sunnah Rasul, kajian
tentang Akhamul Islam, Iman dan Akhlak serta Syariah dan Ibadah.

GIG.10.102 Dasar-Dasar Ilmu Hukum 3(3-0)
Manusia dan masyarakat, hukum dan masyarakat, jenis-jenis kaidah dalam masyarakat, pengertian
hukum, tujuan hukum, sumber hukum, fungsi hukum, pembentukan hukum, pembagian hukum
obyektif dan subyektif, pelaksanaan hukum dan sistem hukum Indonesia.

GIG.10.103 Dasar-dasar Ilmu Ekonomi 3(3-0)
Pengertian ekonomi, hubungan Ilmu ekonomi dengan ilmu-ilmu lainnya, garis besar sistem
ekonomi, Sistem Ekonomi di Indonesia.

UNG.10.101 Dasar-Dasar Ilmu Sosial 3 (3-0)
Membahas sejarah dan perkembangan ilmu sosial, pengertian ilmu sosial, rumpun ilmu sosial,
hubungan ilmu sosial dengan eksata, tokoh-tokoh ilmu sosial di dunia dan di Indonesia dan
manfaat pengembangan ilmu sosial bagi pengembangan ilmu sosial terapan di Indonesia.

GIG.10.105 Dasar-Dasar Ilmu Politik 3(3-0)
Memahami konsep-konsep dasar dan teori-teori ilmu politik, pengertian ilmu politik, demokrasi,
ruang lingkup hak-hak asasi manusia, partisipasi dan partai politik, filsafat dan ideologi,
pemisahan kekuasaan serta hubungan internasional. Juga mahasiswa diharapkan mampu
menerapkan pengetahuan dalam kehidupan politik di Indonesia.

UNX.10.103 Pengantar Sosiologi 3(3-0)
Memberikan pengertian tentang dasar pembagian sosiologi secara mikro dan makro, pemahaman
akan konsep-konseps dasar mengenai sosiologi. Materi perkuliahan mencakup pembahasan
tentang kehidupan bermasyarakat, kelompok-kelompok sosial, norma-norma sosial, proses sosial
dan perubahan sosial. Kegunanan sosiologi dalam pembangunan.

UNG.10.102 Bahasa Indonesia 2(2-0)
Tujuan mempelajari bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia dan Karya Ilmiah, struktur kata dan
kalimat, kata perangkai, ulangan dan gabungan kata, kaidah-kaidah bahasa Indonesia dan
kemampuan bahasa.

UNX.10.206 Pendidikan Kewarganegaraan (2 (2-0)
Membahas mengenai wawasan kebangsaan, ideologi bangsa indonesia, hak dan kuajiban warga
begara, undang-undang dasar 1945, kuajiban bela negara.

G1G.10.201 Filsafat Ilmu Sosial 3(3-0)
Memberikan pemahaman mengenai pengertian filsafat, hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan,
obyek filsafat, cabang filsafat, aliran-aliran filsafat. Penalaran deduktif dan induktif. Landasan-
landasan filsafat ilmu seperti ontologi, epistemologi, metodologi dan aksiologi. Persamaan dan
perbedaan ilmu-ilmu alam dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora, positivistic dengan post-
positivistic, rationalistic dengan reflectivistic, heuristic dengan hermeneutic, nomothetic dengan
idiographic, theory dengan meta-theory. Diterangkan pula pemikiran-pemikiran tentang research
method, verification, falsification, research program, against method, metanarrative,
deconstruction, double reading, simulation dsbnya.
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UNG.10.202 Sistem Sosial Budaya Indonesia 3(3-0)
Mempelajari mengenai teori sistem sosial, sistem sosial dan lingkungan, struktur sosial Indonesia,
suku bangsa dan agama dimana Indonesia sebagai masyarakat majemuk, masalah yang dihadapi
Indonesia sebagai negara berkembang, struktur masyarakat Indonesia, multikulturalisme dan
masalah integrasi nasional sebagai perwujudan struktur sosial masyarakat Indonesia.

G1G.10.203 Sistem Politik Indonesia 3(3-0) II
Introduksi, pengertian sistem politik, ciri-ciri sistem politik, fungsi sistem politik, hubungan
sistem politik dengan lingkungannya, jenis input (demand dan support), kemampuan sistem
politik, fungsi input dan put, struktur politik, elite politik, budaya politik, partisipasi politik,
kelompok kepentingan, partai politik, sistem politik di Indonesia dan beberapa masalah
pembaharuan politik di Indonesia.

G1G.10.204 Organisasi dan Manajemen, 3(3-0)
Memberikan pengetahuan tentang konsep dasar manajemen terutama fungsi-fungsi manajemen,
yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, serta teori-teori manajemen
dan organisasi.

G1G.10.205 Bahasa Inggris 3(3-0)
Tujuan mempelajari bahasa Inggris. Kemampuan bahasa meliputi: Structure, Reading,
Comprehention, Translation, Writing, mengenal istilah.

G1G.10.206 Masalah Sosial 2(2-0)
Pengertian, kriteria, dan klasifikasi masalah sosial, masalah-masalah sosial di Indonesia.

G1G.10.301 Teori Sosiologi Klasik 3(3-0)
Mempelajari pemikiran dari August Comte, Spencer, E. Durkheim, Pareto, Weber, Karl Marx dan
lain-lain. Pembicaraan pemikiran sosiologi klasik ini akan diarahkan pada tiga perspektif yang
berpengaruh dalam sosiologi modern, struktural-isme fungsional (termasuk Dalam mata kuliah ini
akan dibahas tentang arah pertumbuhan dan perkembangan teori-teori sosial dalam hubungannya
dengan perubahan sosial, pada akhir abad pertengahan dan periode renaisance dengan segala
pengaruh pemikirannya terhadap masalah sosial pada waktu itu. Perubahan-perubahan tersebut
juga telah melahirkan berbagai pemikiran Yunani Kuno dan Romawi tentang kehidupan
masyarakat. Selanjutnya juga akan dibahas pemikiran pada periode-periode revolusi industri dan
revolusi sosial yang dikemukakan oleh Comte, konflik), interaksionisme simbolik dan perilaku
sosial (behavioral sosial).

G1G.10.302 Sosiologi Pembangunan 3(2-1)
Mata kuliah ini mengkaji pengertian pembangunan, perubahan, pengembangan hubungan
sosiologi dan pembangunan, cara menggerakkan masyarakat untuk mendukung pembangunan,
struktur masyarakat sebagai tenaga pembangunan, dampak pembangunan terhadap kebudayaan,
dan keseimbangan pembangunan serta kebudayaan.

G1G.10.303 Sosiologi Pedesaan 3(3-0)
Materi yang akan diberikan dalam mata kuliah ini diantaranya memberikan pengertian tentang
masyarakat pedesaan sebagai sistem sosial dalam segala aspeknya serta masalah-masalah yang
dihadapi dalam pembangunan. Cakupan materi kuliah desa sebagai sistem sosial, klasifikasi
masyarakat desa, pola pemerintahan, kehidupan perekonomian, hubungan desa kota dan kaitannya
dengan pembangunan yang ada.
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G1G.10.304 Kewirausahaan 2(2-0)
Membahas mengenai pengertian kewirausahaan, karakteristik tentang kewirausahaan,
enterpreneurship, Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan kewirausahaan untuk penanganan
kemiskinan, upaya menumbuhkan kewirausahaan sosial.

G1G.10.305 Sosiologi Keluarga 3 (3-0)
Mempelajari pembentukkan dan perkembangan keluarga, bentuk keluarga, fungsi dan struktur
keluarga, arah perkembangan keluarga pada masa mendatang dan permasalahan yang dihadapi
keluarga dan penyelesaiannya, masalah penyimpangan hubungan dengan sosialisasi, disorganisasi
keluarga dan masalah keluarga berencana. Mencakup hubungan keluarga dengan sistem sosial
lainnya. Sistem pendidikan, ekonomi, pemerintahan, hubungan keluarga dengan sistem nilai dan
organisasi lainnya serta implikasinya terhadap anggota keluarga. Pendekatan sosiologis dalam
melihat keluarga, fungsi keluarga dalam era pembangunan.

G1G.10.306 Sosiologi Agama 3(3-0)
Materi kuliah ini mencakup memberikan pengertian tentang Sosiologi agama, cara ilmuan dalam
menganalisa agama dan menghubungkan agama dengan gejala sosial dan memberikan pandangan
para ilmuan tentang agama yang meliputi asal mula perkembangan agama dan diferensiasi sosial
budaya, serta hubungan agama dan perubahan sosial di dalam masyarakat Indonesia.

G1G.10.307 Sosiologi Komunikasi 3(3-0)
Hubungan timbal balik antara media komunikasi dan masyarakat, teori-teori sosiologi yang
menjelaskan fungsi sosial, eksistensi dan peranan media massa dalam kehdupan dan perubahan
sosial.

G1G.10.401 Teori Sosiologi II (Modern) 3(3-0)
Dalam kuliah ini dijelaskan mengenai teori-teori sosiologi modern dengan menekankan pada teori
fungsionalisme, teori konflik, teori tukar menukar dan teori interaksionisme simbolok serta
fenomenologi dan etnometodologi. Cakupan perkuliahan mengenai pemikiran Parson, Merton,
Dahrencorf, Coser, Homans, Blau, Blumer, Tunner, Goffman dan Garfinkel.

G1G.10.402 Sosiologi Perkotaan 3(3-0)
Dalam mata kuliah ini akan dijelaskan mengenai pengertian gejala kota, masalah-masalahnya dan
teori-teori sosiologi yang berhubungan dengannya. Peninjauan masalah-masalah dalam kehdupan
perkotaan secara sosiologis dan menganalisis dengan metode penelitian. Cakupan materi
perkuliahan mengenai gejala kota, proses pembentukan dan perkembangannya menurut sejarah di
berbagai wilayah di dunia, kota sebagai komunitas, urbanisasi, hubungan desa kota, dan pokok-
pokok perkembangan kota.

G1G.10.403 Sosiologi Hukum 3(3-0)
Pengertian sosiologi dan sosiologi hukum. Sosiologi sebagai subyektif dalam studi sosiologi
hukum sebagai ilmu terapan. Fungsi sosiologi dalam penerapan hukum, beberapa teori tentang
sosiologi hukum, kesinambungan perubahan masyarakat dengan hukum. Sosiologi sebagai cermin
dalam pembangunan hukum, pembaharuan hukum, masalah pembangunan dan hukum.

G1G.10.404 Modal Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 3 (3-0)
Membahas mengenai pengertian modal sosial, teori-teori modal sosial, konsep resiprositas,
lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat dan bentuk bentuk modal sosial dalam masyarakat.
Mata kuliah ini juga membahas mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat, dan prinsip-
prinsip pemberdayaan masyarakat.
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UNG.10.401 Metode Penelitian Kualitatif 3 (3-0)
Membahas pengertian metode dan teknik penelitian kualitatif mulai dari konsep,  prosedur
penelitian, penyusunan variable dan indikator, teknik pengumpulan data, teknik pengukuran, dan
teknik analisis penelitian kuantitatif.

G1G.10.405 Proses Sosial dan Perubahan Sosial 3(3-0)
Konsep “Perubahan Sosial” di sini mencakup perubahan sosial yang tidak
direncanakan/diinginkan maupun yang direncanakan/diinginkan (pembangunan). Mata kuliah
Perubahan Sosial bertujuan untuk memperkenalkan berbagai aliran pemikiran, teori dan konsep
untuk menganalisis dan menjelaskan perubahan sosial sebagai suatu gejala sosiologis seperti
aliran modernisasi, dependensia, sistem dunia, pembangunan berpusat manusia termasuk berbagai
pemikiran baru seperti post-modernisme, post colonial, dan sebagainya.

G1G.10.406 Statistika Sosial 3(3-0)
Uraian tentang arti dan fungsi statistik, macam-macam statistik, uraian tentang tingkat pengukuran
terhadap variabel-variabel sosial. Distribusi biasa, relatif dan komulatif. Penggambaran grafik
berdasarkan distribusi distribusi tersebut menurut grafik poligon, histogram dan ogive. Central
tendency yang termasuk didalamnya adalah mean, modus, quartile, decile, dan percentile.
Penyimpangan dari central tendency, distribusi normal dan probabilitas. Memperkenalkan prinsip
dasar pengolahan dan penyajian data deskriptif satu variabel dan pengembangan label silang dua
atau lebih variabel. Pada mata kuliah statistik sosial ini akan diberikan dasar-dasar pengetahuan
statistik dengan penekanan pada kemahiran akan aplikasinya. Mahasiswa tetap akan ditutut mahir
dalam menyusun data (statistik deskriptif) dan menginterpretasikan data guna menganalisis suatu
masalah sehingga dapat ditarik kesimpulan yang berlaku umum menurut kajian statistik
inferensial.

UNG.10.502 Metode Penelitian Kuantitatif (3-0) SKS
Menelaah pengertian mendasar mengenai metode penelitian kuantitatif mencakup jenis penelitian
kuantitatif, prosedur penelitian kuantitatif, penyusunan variable, teknik sampling, penyusunan
hipotesis dan pengujiannya. Dalam mata kuliah ini juga dibahas alat analisis berupa statistik yang
tepat digunakan untuk analisis penelitian kuantitatif di bidang ilmu sosial seperti analisis regresi,
korelasi, analisis jalur dan sebagainya.

G1G.10.501 Sosiologi Gender 3(3-0)
Memperkenalkan adanya interaksi timbal balik antara gender dengan struktur sosial yang berlaku
dalam masyarakat, konsep-konsep utama dalam sosiologi gender, teori mengenai gender
hierarchy. Telaah kritis prespektif feminis terhadap arus utama teori sosiologi, serta kajian-kajian
mengenai inter dan intra hubungan rumah tangga, perempuan dalam perekonomian dunia dan
sebagainya.

G1G.10.502 Sosiologi Kriminalitas 3(2-1)
Menjelaskan batasan dan kedudukan Sosiologi Kriminalitas sebagai pengetahuan, potensi dan
konsekuensi kriminal dalam berbagai kegiatan dan lapisan masayarakat, pelbagai faktor dan
deskriminasi serta motivasi bagi timbulnya suatu kejahatan. Saluran yang dapat digunakan untuk
melakukan praktik-praktik kejahatan dan saluran untuk pencegahan pengendalian dan
penanggulangan kejahatan. Peranan konsultasi lembaga hukum, kepolisian, pengadilan dan
penjara dalam usaha mengendalikan tindak kejahatan.

G1G.10.503 Sosiologi Kesehatan 3(3-0)
Pengertian kesehatan masyarakat, kesehatan perorangan, keluarga, sekolah maupun masyarakat,
puskesmas dan riwayat penyakit dan pencegahannya, masalah pertolongan pertama P3K, P4,
masalah wabah dan sebagainya.
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G1G.10.504 Studi Kependudukan 3(3-0)
Studi kependudukan adalah suatu studi yang mengkaitkan variabel-variabel demografi (kelahiran,
kematian dan migrasi) dengan variabel-variabel sosiologi (misl: jender, status sosial ekonomi, dll).
Serta memperlihatkan bagaimana hubungan yang terjadi antar variabel-variabel tersebut dapat
menjadi dasar pertimbangan dari suatu perencanaan dan kebijakan sosial dari suatu masyarakat.

G1G.10.505 Sosiologi Organisasi (3-0)
Membahas mengenai ajaran-ajaran / paradigma tentang orgaginasi,  proses organisasional,
kerjasama, konflik, perilaku organisasi, budaya organisasi, efektifitas dan kinerja organisasi serta
masyalah kepemimpinan.

G1G.10.506 Multiculturalisme dan Pluralisme 3 (3-0)
Matakuliah ini membahas mengenai pengertian multikulturalisme, pluralisme dalam masyarakat
yang heterogin, keserasian sosial pada masyarakat majemuk dari perspektif multikulturalisme dan
perspektif pluralisme, dan bagaimana membangun integritas sosial dari perspektif
multikulturalisme dan pluralisme.

G1G.10.601 Sosiologi Konflik 3 (3-0)
Mempelajari pengertian konflik yang terjadi pada level kolektif, sifat, bentuk dan dinamika
konflik, sumber dan fakta pengaruh konflik, kontrol dan mekanisme penyelesaian konflik, dan
menganalisis transformasi konflik menjadi kekerasan konflik. Selain itu dibahas pula aktor dan
kelompok yang terlibat dalam konflik, pengelolaan konflik. Membahas pula teori-teori konflik
yang dikembangkan oleh pakar sosiologi seperti Karl Marx, K. Dahrendorf dan lain-lain.

G1G.10.602 Sosiologi Politik 3(3-0)
Memberikan pengertian sosiologi politik, perkembangan sosiologi politik, prilaku anggota
masyarakat berpolitik, hubungan dengan cabang-cabang sosiologi lainnya serta kaitannya dengan
pembangunan di Indonesia. Materi Kuliah ini juga mencakup berbagai pendekatan dan teori
tentang kekuasan menurut pendekatan konflik maupun konsensus, berbagai proses politik,
mobilitas politik, partisipasi politik dalam perspektif komparatif.

G1G.10.603 Sosiologi Militer 3 (3-0)
Menganalisis organisasi secara mikro. Pokok bahasan terdiri dari 4 bagian yaitu : orientasi umum,
organisasi sebagai sistem, organisasi sebagai proses, serta hasil organisasi. Selain itu dibahas pula
ajaran-ajaran/paradigma tentang organisasi, proses organisasional, kerjasama, konflik, perilaku
organisasi, budaya organisasi, efektifitas dan kinerja organisasi, serta kepemimpinan.

G1G.10.604 Sosiologi Lingkungan 3(3-0)
Matakuliah ini akan membahas kehidupan manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari alam fisik,
dilain pihak juga mempengaruhi alam. Mahasiswa juga diharapkan dapat memahami prinsip-
prinsip umum ekologi dan berbagai jenis lingkungan hidup manusia; masalah ekologi khususnya
yang bersangkutan dengan kehidupan manusia yang tinggal di lingkungan perdesaan,
pantai/masyarakat nelayan, di lingkungan industri dan lingkungan perkotaan; serta masalah
dinamika perubahan ekologi dalam konteks pembangunan di Indonesia.

G1G.10.605 Identitas Sosial dan Dinamika Global 3 (3-0)
Dalam mata kuliah ini akan dibahas: (1) latar belakang sejarah globalisasi serta tahap-tahap
sejarah globalisasi dan karakteristik dimensi-dimensi utama (ekonomi, teknologi, politik, sosial
dan budaya) dari setiap tahap; (2) Berbagai perspektif dalam pembahasan identitas sosial dan
dinamika global: kerangka konseptual dan konsep-konsep kunci; (3) Berbagai teori yang berusaha
menjelaskan prose, kekuatan-kekuatan utama (main driving forces), mekanisme dan istrumen-



Pedoman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
Tahun Akademik 2013/2014 162

instrumen utama mesin globalisasi; (4) lahir dan berkembangnya jenis baru masyarakat jaringan
global (global network society) yang peduli pada isu-isu kemanusiaan global seperti isu
lingungan, gender, sistem persenjataan pemusnah masal serta totalitarianisme/terrorisme global;
(5) Sebab, proses dan dinamika perlawanan terhadap globalisasi dalam bentuk kritik dan tindakan-
tindakan perlawanan terhadapnya dalam wujud gerakan sosial baru (new social movements); (6)
Pada tingkat warga bagaimana warga memperoleh identitas sosial secara terberi, bagaimana
urutan penting/hirarki identitas itu berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan-
perubahan konteks relasi maupun konteks interaksi. Pada tingkat kelompok sosial dibahas
kesadaran kolektif dari identitas kelompok dan perubahannya dari waktu ke waktu sesuai dengan
dinamika konteks relasi sosial kelompok. Singkatnya dinamika identitas sosial dibahas dalam
konteks proses globalisasi lokal di satu pihak dan proses lokalisasi global di pihak lain.

G1G.10.606 Gerakan sosial (3-0) SKS
Membahas perilaku sosial dan gerakan-gerakan sosial seperti riots, crowds, revolusi. Disamping
itu dibahas pula factor-faktor pendorong munculnya perilaku kolektif dan gerakan sosial serta
dampaknya terhadap masyarakat. Dibahas pula bentuk baru gerakan sosial dalam masyarakat dan
bagaimana pengendaliaannya.

UNX.10.701 Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) 3 (0-3)
Kuliah kerja Nyata Mahasiswa merupakan program Universitas Padjadjaran yang dilaksanakan di
lapangan (Desa dan Kota) yang bertujuan selain untuk mempraktekan teori ke dalam praktek, juga
merupakan bentuk pengabdian masyarakat Mahasiswa kepada masyarakat.

G1G.10.702 Perencanaan Sosial, 3(3-0)
Mempelajari teori-teori tentang perencanaan sosial, kegunaannya serta perencanaan sosial,
mempelajari cara untuk menduga potensi, reaksi dan proyeksi suatu perencanaan kota dan daerah,
memahami pengertian tentang masalah perkotaan sehubungan dengan pengembangan wilayah,
ditinjau dari perspektif sosiologis. Juga mencakup hubungan desa kota ditinjau dari teori
ketergantungan, masalah perpindahan penduduk, penyebaran kota dan perkembangan ekonomi,
perencanaan dan pengembangan kota di Indonesia.

G1G.10.703 Perilaku Penyimpang 3 (3-0)
Mempelajari teori-teori penyimpangan sosial, pengendalian sosial, factor-faktor penyebab
penyimpangan dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat, studi kasus, konsekuensi dan
masalahnya.

G1G.10.704 Hubungan Antar Etnis dan Kelompok Sosial 3 (3-0)
Deskripsi dan analisis gejala etnisitas ditinjau dari berbagai perspektif teoritis sosiologi dominan
masa kini. Penerapan teori Sosiologi untuk menjelaskan gejala etnisitas dalam masyarakat masa
kini. Mata kuliah ini juga membahas mengenai dinamika hubungan antar kelompok sosial yang
ada dalam masyarakat dan pengaruhnya terhadak keamanan.

G1G.10.705 Sosiologi Industri 3(3-0)
Pemahaman akan konsep-konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan dasar-dasar teoritis
hakekat hubungan produksi dan perubahan dari pola hubungan-hubungan produksi tersebut serta
permasalahannya.Mata kuliah ini lebih menekankan pada analisis terhadap persoalan-persoalan
empiris dari hubungan industrial dan perburuhan dewasa ini dalam perspektif makro. Mahasiswa
diperkenalkan pada keragaman maupun sejumlah persamaan pola hubungan industrial dan
masalah perburuhan yang ada di sejumlah negara baik negara maju maupun negara berkembang.,
karena itu mahasiswa diperkenalkan lebih dulu pada sejumlah kajian teoritis yang menjadi
kerangka analisis dalam mengamati perbandingan tersebut. Kajian teoritis tersebut akan
difokuskan pada pembahasan tentang globalisasi sebagai suatu gejala perubahan sosial yang
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berpotensial dalam menciptakan persamaan (konvergensi / universalisasi) di satu sisi namun juga
mendorong adanya perbedaan (divergensi / partikularisasi) di sisi lain. Selanjutnya mahasiswa
akan diperkenalkan dengan berbagai institusi dan aktor sosial ekonomi politik yang terlibat dalam
dinamika hubungan industrial dan perburuhan baik di tingkat global maupun lokal yang
mendorong ke arah persamaan dan perbedaan tersebut.

G1G.10.706 Sosiologi Kekerasan dalam Rumah Tangga 3 (3-0)
Membahas mengenai pengertian kekerasan dalam rumah tangga, teori-teori dalam rumah tangga
yang mencakup kekerasan terhadap anak, penelantaran terhadap anak, kekerasan seksual terhadap
anak, dan aborsi. Selain itu dibahas pula mengenai sebab-sebab timbulnya kekerasan dalam rumah
tangga dan pengaruhnya terhadap perkembangan kepribadian anak.

G1G.10.801 Seminar Teori-Teori Sosiologi 3 (3-0)
Seminar ini menyajikan kritikal analisis terhadap teori-teori sosiologi kontemporer yang disusun
oleh mahasiswa dari hasil mempelajari referensi teori-teori sosiologi kontemporer sesuai dengan
minat mahasiswa.

UNX.10.802 Skripsi (6 (0-6)
Skripsi untuk S-1 sosiologi reguler merupakan tugas akhir mahasiswa sebagai salah satu prasyarat
untuk memperoleh Sarjana Sosiologi (S. Sos). Tugas akhir ini adalah naskah akademik
berdasarkan penelitian empiris dan studi pustaka yang merupakan kajian ilmiah analitis terhadap
pemikiran teoritik serta terapannya.

H. KURIKULUM DAN ISI POKOK MATA KULIAH JURUSAN ILMU POLITIK

1. DAFTAR  MATA  KULIAH

No. Sandi MK Nama Kuliah SKS

1 Dasar-Dasar Ilmu Politik

2 Etika Politik

3 Teori Politik Klasik

4 Teori Politik Modern

5 Teori Politik Kontemporer

6 Ideologi Politik

7 Teori dan Metode Politik Perbandingan

8 Praktikum Politik Perbandingan

9 Sistem Politik Negara-Negara di Asia Pasifik

10 Perbandingan Budaya Politik

11 Perbandingan Pembangunan Politik

12 Hubungan Sipil – Militer di Negara-Negara Asia
Pasifik

13 Perubahan Sosial

14 Pancasila dan Kewarganegaraan

15 Pemikiran politik Indonesia

16 Konstitusi dan Dinamika Politik
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17 Kelembagaan Negara Indonesia

18 Civil Society

19 Politik identitas

20 Partai Politik dan Pemilu

21 Magang

22 Metode Penelitian Kualitatif

23 Metode Penelitian Kuantitatif

24 Metodologi Ilmu Politik

25 Demokrasi dan demokratisasi

26 Politik dan Keamanan Global

27 Kepemerintahan Global

28 Kebijakan Luar Negeri

29 Regionalisme

30 Isu-isu Global Kontemporer

31 Teori Pembangunan

32 Teori Ekonomi Politik

33 Keuangan Public Pusat dan daerah

34 Ekonomi Politik Indonesia

36 Ekonomi Politik Global

37 Kewirausahaan

38 Politik Birokrasi

39 Teori Kebijakan Publik

40 Isu-isu Kebijakan Publik Kontemporer

41 Komunikasi Politik

42 Filsafat Ilmu

43 Statistik Sosial

44 Ujian Komprehensif

45 Seminar Desain Penelitian

46 Kolokium/ Penelaahan Naskah

47 Ujian Sidang

48 Pendidikan Agama

49 Bahasa Inggris

50 Bahasa Indonesia

51 Dasar-Dasar Ilmu Sosial

DESKRIPSI MATA KULIAH

Dasar-Dasar Ilmu
Politik

a. Mempelajari posisi dan fungsi teori politik dalam kajian ilmu politik.
b. Menggambarkan sejarah perkembangan teori politik sejak periode
klasik, modern hingga kontemporer.
c. Memperkenalkan ruang lingkup dalam kajian teori politik yang terdiri
dari filsafat politik, pemikiran politik, serta ideologi politik serta
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mengklarifikasi pengertian dan perbedaan konsep-konsep di atas.
Etika Politik a. Membahas topik-topik sentral tentang etika / moralitas dalam filsafat

politik seperti kebebasan (liberty), hak dan kewajiban (right and obligation),
keadilan (justice), kesetaraan (equality).
b. Membahas peran dan pengaruh etika politik terhadap perilaku politik,
sistem politik serta proses politik.

Teori Politik Klasik Mempelajari:
a. Sejarah kelahiran teori politik klasik
b. Perkembangan teori politik klasik
c. Tipologi/karakteristik teori politik klasik
d. Pemikiran dari sejumlah teoretisi politik pada periode klasik
(mainstream - alternatif/non-mainstream).

Teori Politik Modern Mempelajari:
a. Sejarah kelahiran teori politik modern (kritik terhadap teori politik
klasik)
b. Perkembangan teori politik modern
c. Tipologi/karakteristik teori politik modern
d. Pemikiran dari sejumlah teoretisi politik pada periode modern
(normatif, positivism)

Teori Politik
Kontemporer

Mempelajari:
a. Sejarah kelahiran teori politik kontemporer (kritik terhadap teori
politik modern)
b. Perkembangan teori politik modern
c. Tipologi/karakteristik teori politik kontemporer
d. Pemikiran dari sejumlah teoretisi politik pada periode kontemporer
seperti postmodern, critical theory, gender, konstruktivis, discourse, post-
kolonial, rational choice.

Ideologi Politik Mempelajari sistem ide atau kepercayaan politik yang berkembang di
dunia, melalui pembahasan terhadap:
a. Konsep ideologi politik
b. Sejarah perkembangan ideologi-ideologi politik
c. Ideologi-ideologi utama.
d. Ideologi-ideologi kontemporer.
e. Pengaruh ideologi terhadap perilaku politik, sistem politik, dan proses
politik.

Teori dan Metode
Politik Perbandingan

Menjelaskan:
a. Pendekatan-pendekatan dalam politik perbandingan seperti pendekatan
institusional, pendekatan pilihan rasional, pendekatan budaya politik, dan
studi kewilayahan (area study).
b. Teori-teori yang digunakan dalam mempelajari politik perbandingan.
c. Metode-metode dalam melakukan perbandingan, seperti perbandingan
terhadap banyak negara, perbandingan terhadap sedikit negara, studi
terhadap satu negara.

Praktikum Politik
Perbandingan

Mengaplikasikan pengetahuan konseptual yang telah diperoleh selama
perkuliahan dengan melakukan riset politik perbandingan.

Sistem Politik
Negara-Negara di
Asia Pasifik

Menganalisis:
a. Struktur politik di Negara-Negara Asia Pasifik
b. Fungsi yang dijalankan oleh struktur politik di Negara-negara Asia
Pasifik.
c. Proses politik yang terjadi di negara-negara Asia Pasifik.
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Perbandingan
Budaya Politik

Mengaplikasikan konsep-konsep budaya politik dalam membandingkan isu-
isu:
a. Demokratisasi.
b. politik identitas.
c. politik gender.
d. sekularisasi dan agama.
e. globalisasi dan tribalisasi.

Perbandingan
Pembangunan Politik

Mengaplikasikan konsep-konsep pembangunan politik dalam
membandingkan isu-isu:
a. Demokratisasi.
b. Hukum dan administrasi.
c. Interaksi antara negara, pasar dan kekuatan-kekuatan sosial politik.

Hubungan Sipil –
Militer di Negara-
Negara Asia Pasifik

Mengaplikasikan konsep-konsep hubungan sipil-militer dalam isu-isu:
- Supremasi sipil
- Pengawasan parlemen
- Transparansi anggaran
- Peran militer dalam demokrasi
- HAM dalam militer

Perubahan Sosial Mempelajari perspektif teoretis, karakteristik, proses, pola serta
konsekuensi perubahan sosial di negara-negara Asia Pasifik, baik
perubahan sosial yang dilakukan melalui institusi-institusi pemerintahan,
gerakan sosial dalam masyarakat sipil, ataupun sektor privat yang terkait
dengan isu formulasi – implementasi – evaluasi kebijakan, governance,
komunikasi, sumber daya alam, kesehatan, pertanian, community
development, perubahan iklim, gender, kepemudaan.

Pancasila dan
Kewarganegaraan

Pemikiran politik
Indonesia

Menguraikan tentang:
a. berbagai aliran pemikiran (isme-isme) yang berkembang dalam politik
dan pemerintahan di Indonesia, seperti nasionalisme, liberalisme,
sosialisme-demokrat, komunisme, Islamisme, dan tradisionalisme, serta
isme-isme yang berkembang di masa kontemporer;
b. kekuatan-kekuatan politik yang berperan dalam dinamika politik di
Indonesia; serta
c. pengaruh berbagai pemikiran politik tersebut terhadap proses politik di
Indonesia.

Konstitusi dan
Dinamika Politik

Mempelajari:
a. nilai-nilai dan norma-norma yang mendasari bangunan negara dan
pemerintahan di Indonesia;
b. substansi konstitusi di Indonesia, antara lain karakter hubungan
kekuasaan antara negara dan masyarakat, antarlembaga negara, bentuk
negara, sistem pemerintahan, kedudukan dan peran negara;
c. dinamika politik yang melatarbelakangi perubahan UUD di Indonesia;
serta
d. implikasi dari perubahan UUD tersebut terhadap kewarganegaraan
(citizenship), demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia di
Indonesia.
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Kelembagaan Negara
Indonesia

Menguraikan:
a. konsep kewenangan yang menjadi dasar berfungsinya lembaga-
lembaga negara
b. lembaga-lembaga negara yang menjadi suprastruktur politik, hak dan
kewenangan yang dimiliki, peran dan kedudukan lembaga-lembaga negara
tersebut
c. tata hubungan kerja di antara lembaga-lembaga negara tersebut yang
mendukung berfungsinya negara dan pemerintahan.

Civil Society Mempelajari civil society sebagai bagian dari kekuatan politik yang
mempengaruhi proses kebijakan di Indonesia, meliputi:
a. sejarah perkembangan civil society di Indonesia;
b. pemetaan gerakan sosial dan bentuk-bentuk civil society;
c. peran civil society dalam kehidupan bernegara, kepentingan dan
aspirasi serta strategi perjuangan civil society.

Politik identitas Membahas tentang:
a. konsep identitas politik dan politik identitas;
b. penggunaan identitas politik maupun identitas sosial sebagai sumber
dan sarana politik;
c. kemunculan, kecenderungan, dan perwujudan dari identitas tersebut
dalam relasi kekuasaan, yang meliputi analisis tentang pola gerakan,
motivasi, dan tujuan yang ingin dicapainya.

Partai Politik dan
Pemilu

Membahas tentang:
a. konsep dan sejarah kemunculan partai politik sebagai instrumen
politik;
b. sistem kepartaian;
c. klasifikasi partai politik (berdasarkan ideologi, partai kader, partai
massa)
d. struktur dan fungsi partai politik, termasuk pengelolaan partai (SDM
dan keuangan partai politik)
e. relasi partai politik dengan pemerintah, sesama partai, dan konstituen
f. konsep, fungsi, dan sistem pemilihan umum
g. kaitan antara sistem kepartaian dan sistem pemilu
h. prasyarat bagi pemilu yang demokratis, termasuk kajian tentang
perilaku pemilih, marketing politik, kampanye, dan manajemen pemilu

Magang Mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam mengaplikasikan
pengetahuan konseptual yang telah diperoleh selama perkuliahan,
khususnya yang menyangkut kelembagaan negara, civil society, serta
kepartaian dan pemilu. Aplikasi pengetahuan yang dimaksud mencakup
keterampilan mahasiswa untuk bekerja dalam periode waktu tertentu di
berbagai institusi politik (suprastruktur maupun infrastruktur politik) untuk
melakukan tugas asistensi, fasilitasi, mediasi, atau advokasi, yang mengacu
pada desain praktikum yang ditetapkan program studi.

Metode Penelitian
Kualitatif

Menerapkan proses penelitian ilmiah secara umum dan penerapannya dalam
pendekatan kualitatif; menguraikan karakteristik, paradigma, dan berbagai
jenis penelitian kualitatif yang dapat digunakan dalam memahami
(verstehen atau understanding) fenomena politik; serta contoh penerapan
prosedur penelitian kualitatif dalam berbagai jenis penelitian kualitatif,
seperti narrative research, phenomenology, grounded theory, case study,
dan discourse analysis
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Metode Penelitian
Kuantitatif

Menerapkan proses penelitian ilmiah secara umum dan penerapannya dalam
pendekatan kuantitatif; menguraikan karakteristik, paradigma, dan berbagai
jenis penelitian kuantitatif yang dapat digunakan dalam menjelaskan dan
mengkonfirmasi fenomena politik berdasarkan teori-teori yang mapan; serta
contoh penerapan prosedur penelitian kuantitatif dalam berbagai jenis
penelitian kuantitatif, seperti survei dan eksperimental.

Metodologi Ilmu
Politik

Membahas berbagai paradigma atau pendekatan dalam Ilmu Politik serta
penerapannya dengan menggunakan berbagai metode analisis, seperti (1)
political philosophy; (2) institutionalism; (3) behaviouralism; (4) pluralism;
(5) structuralism; (6) developmentalism; dan pendekatan kontemporer
lainnya.

Demokrasi dan
demokratisasi

Mempelajari tentang demokrasi dan demokratisasi yang meliputi: (a)
Sejarah, filsafata dan teorisasi demokrasi; (b) Gagasan-gagasan yang
menjadi dasar dan pilar dari bangunan negara demokratis, antaralain
gagasan tentang negara bangsa, hukum, HAM, kebebasan individual; (c)
Hubungan Demokrasi, HAM dan Civil Society; (d) Pemahaman demokrasi
dan Demokratisasi di Indonesia dan negara-negara berkembang

Politik dan
Keamanan Global

Menguraikan tentang:
a. pengertian dari politik internasional, politik dunia, politik global
b. acuan politik dunia baik tradisional maupun saintifik, evolusi, sejarah
perkembangan, sifat dan keadaan sistem internasional;
c. konsepsi utama dan permasalahannya, aktor negara, non-negara dan
interaksinya, terjadinya perang dan damai; serta pendekatan dan teori
d. konsepsi, teorisasi, serta praktik-praktik dari keamanan terdahulu atau
kontemporer.
e. perdebatan konseptual tentang sifat dan arti keamanan; penyebab konflik
dan peperangan; kaitan keamanan nasional dan internasional; masalah use
of force bagi kepentingan politik; perihal pembentukan collective security
dan military-alliance; analisis soal strategi nuklir, senjata biologi dan kimia,
arms race and control, deterrence, juga kebijakan pertahanan negara serta
hubungan sipil dan militer.
f. berbagai dimensi baru studi keamanan internasional meliputi ancaman
lingkungan, kesejahteraan ekonomi dan pertumbuhan populasi (demografi)
yang dinilai memuat ancaman setara dengan peperangan.
g. ancaman atas keamanan internasional, konflik internasional, serta
kemungkinan penggunaan kekuatan militer dalam isu lingkungan,
demografi, ekonomi, konflik etnik, dan konsekuensi-konsekuensi
kemiskinan.

Kepemerintahan
Global

Mempelajari tentang:
a. interaksi politik dari aktor-aktor transnasional yang ditujukan untuk
memecahkan berbagai masalah yang mempengaruhi satu negara atau
kawasan.
b. pengelolaan dari lembaga-lembaga, mekanisme, hubungan, serta proses-
proses global baik formal dan informal di antara negara-negara, pasar,
warga negara, dan organisasi baik pemerintah maupun nonpemerintah.
c. Aturan-aturan internasional, rezim internasional
d. isu area keamanan, ekonomi, HAM dan lingkungan dengan tujuan
untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap evolusi
kepemerintahan global, dan bagaimana hal tersebut menjadi lebih baik
dalam globalisasi dan perubahan geopolitik dunia.
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Kebijakan Luar
Negeri

Mempelajari tentang :
a. konsepsi dasar kebijakan luar negeri, ruang lingkupnya, unit atau level
analisisnya, metode pendekatan, perspektif analisis dan pemodelannya, cara
dan teknik serta instrumen telaahnya, juga gambaran tentang perkembangan
studi Politik Luar Negeri.
b. keputusan-keputusan dalam politik luar negeri (foreign policy
decisions) dan perilaku politik luar negeri (foreign policy behavior) suatu
negara dengan melihat berbagai focal point yang berbeda (input domestik,
images, birokrasi politik, groupthink, national interests) serta landasan-
landasan teoritis dan metodologis;
c. implementasi politik suatu negara yang terfokus pada peralihan dari
decisions ke behavior.

Regionalisme Mempelajari tentang :
a. kecenderungan dari mencuatnya regionalisme serta globalisasi di dunia,
meliputi teorisasi yang berkembang mengenai kawasan dan integrasi
sebagai tujuan maupun proses; b. konsep-konsep dasar, pendekatan dan
bentuk-bentuk empiriknya; c. studi kasus mengenai kesuksesan proses
integrasi di Eropa Barat, blok-blok regional di berbagai belahan dunia,
maupun masalah divergensi politik, ekonomi dan keamanan.

Isu-isu Global
Kontemporer

Mempelajari tentang:
a. fenomena yang melatarbelakangi munculnya isu-isu global
kontemporer, perluasan ruang lingkup suatu isu,
b. definisi dari isu global dan kontemporer, ruang lingkup isu dalam
hubungan internasional yang dikatakan sebagai isu-isu global kontemporer,
c. peristiwa-peristiwa actual (current event) yang termasuk ke dalam isu
global kontemporer.
d. isu-isu global kontemporer yang didasarkan pada bidang atau aspek
kehidupan, atau dapat pula didekati berdasarkan isu low politics dan high
politics, diantaranya yaitu:
e. Isu global di bidang politik: demokrasi, HAM, terorisme, cyber crime,
etnonasionalisme (nasionalisme, etnisitas, konflik), transnational crime,
human trafficking, dsb.
- free trade, ICT, pembangunan, regionalisme, dsb.
- kemiskinan, perkembangan budaya global, migrasi penduduk.
- diplomasi pertahanan, isu perbatasan wilayah, proliferasi nuklir,
- Lingkungan hidup : global warming, green policy (ecolabelling), climate
change, dsb.
- Human Security dan HAM
- Terorisme

Teori Pembangunan Mata Kuliah ini membahas:
1) Pengertian dan Sejarah pembangunan
2) Teori Pembangunan Konvensional (Classical and Neoclassical
Economics; From Keynesian Economics to Neoliberalism; Development as
Modernization)
3) Teori Pembangunan Non Konvensional (Marxism, Socialism,
dependency theory, world system theory; Poststructuralism,
Postcolonialism, and Postdevelopmentalism; Feminist Theories of
Development)
4) Kritik terhadap Modernisme (Critical Modernism and Democratic
Development;
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Teori Ekonomi
Politik

Mata kuliah ini membahas
1) Konsep ilmu politik dan ilmu ekonomi, kaitan antara ekonomi dan
politik; Konsep dasar ekonomi Politik;:
2) Paradigma Ekonomi Politik (hirarki, transaksi, berdasarkan value)
3) Sistem Ekonomi Politik Konvensional
4) Pendekatan-pendekatan dalan teori ekonomi politik (1) Ekonomi
Politik dalam pendekatan klasik (pendekatan teori liberal) (2) Ekonomi
Politik dalam pendekatan Marxian (pendekatan teori radikal) (3) Ekonomi
Politik Neoklasik (4) Ekonomi politik Keynesian (5) Pendekatan teori
Heterodoks
5) Pendekatan-pendekatan Ekonomi terhadap politik
6) Teori ekonomi politik berbasis kekuasaan
7) Ekonomi Politik Baru (Rational Choice/Public Choice);
8) Teori-teori berbasis keadilan
9) Perbedaan antara Ekonomi Politik Konvensional dengan Ekonomi
Politik Baru

Keuangan Public
Pusat dan daerah

Mata kuliah ini membahas tentang:
1) Pendekatan  Politik dalam keuangan Pusat dan keuangan Keuangan
Negara. Keuangan Daerah,
2) Otda dan Desentralisasi
3) Desentralisasi fiskal
4) Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah,
5) Perencanaan pembangunan
6) Penganggaran Publik
7) Sumber-sumber keuangan
8) Lingkup Peran dan Fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah
9) Lembaga2 Keuangan Pusat dan daerah

Ekonomi Politik
Indonesia

Mata kuliah ini membahas tentang:
a. Keterkaitan antara faktor-faktor politik dan ekonomi di tingkat
nasional dan implikasinya bagi ekonomi Indonesia dan Politik Indonesia
b. mempelajari isu ekonomi politik domestik dengan bertitik tolak dari
konsep hubungan Pusat dan Daerah dan  konsep desentralisasi (Otonomi
Daerah);
c. membahas berbagai sudut pandang ekonomi politik berikut isu-isu
mendasar tentang interaksi antar pelaku ekonomi individu/masyarakat,
perusahaan publik/swasta, negara serta interaksi antara lembaga-lembaga
ekonomi dan lembaga-lembaga politik  di lingkup domestik;
d. membahas problem empiris ekonomi politik Indonesia meliputi:
kemiskinan, demokratisasi politik, korupsi dan reformasi birokrasi, Utang
luar negeri, privatisasi, rent seeking, ekonomi syariah

Ekonomi Politik
Global

Peserta didik  (mahasiswa) mempelajari:
a. keterkaitan antara faktor-faktor politik dan ekonomi di tingkat
internasional dan implikasinya, merujuk  ke interaksi antara negara dengan
mekanisme pasar yang mempengaruhi lingkungannya.
b. Memberikan pemahan mengenai Tata Ekonomi Politik Global dan
perubahan-perubahan yang menyertainya.
c. Membahas tentang globalisasi, trading bloc, perdagangan bebas,
interdependensi, investasi, finansial, WTO, ACFTA, IMF, isu ekologis,
ketimpangan distribusi pendapatan di tingkat Global.
d. Memberikan pemahan tentang peran negara dan strategi apa yang
dapat dikembangkan oleh negara  yang sedang berkembang dalam
menghadapi perubahan-perubahan  (isu-isu) di tingkat global tersebut.



Pedoman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
Tahun Akademik 2013/2014 171

Kewirausahaan Mata kuliah ini memberikan pengertian, konsep, teori dan pendekatan serta
praktek-praktek kewirausahaan, Pembahasan ditekankan kepada
keterampilan konseptual dan keterampilan tek  nis mulai dari tahap
persiapan usaha, pelaksanaan usaha, dan upaya mempertahankan usaha
pada intinya, serta memperluas usaha dll

Politik Birokrasi Mempelajari tentang:
a. Birokrasi, Administrasi dan Politik
b. Perkembangan fungsi dan kekuasaan Birokrasi
c. Birokrasi di berbagai system politik
d. Birokrasi dan Proses Kebijakan Publik
e. Birokrasi dan Proses Kebijakan Publik di Indonesia dan beberapa
Negara di kawasan Asia Pasifik

Teori Kebijakan
Publik

Menguraikan tentang :
a. pengertian Kebijakan Publik (KP) sebagai sebuah Ilmu beserta
lingkupnya;
b. pembuat KP dan lingkungan KP;
c. proses KP sebagai aktivitas politik yang terdiri dari agenda setting,
policy formation, policy implementation dan policy evaluation.
d. Proses KP di Indonesia dan di beberapa Negara di kawasan Asia
Pasifik
e. Advokasi Kebijakan
f. Metode Penelitian Kebijakan Publik
g. Dinamika Kebijakan Publik

Isu-isu Kebijakan
Publik Kontemporer

Mempelajari tentang berbagai isu KP kontemporer:
a. Desentralisasi
b. Demokratisasi
c. Public Sector Reform
d. Poverty Reduction Program
e. Refugees
f. Gender Mainstreaming
g. Ethnic
h. Sustainable Development
i. Human Development
j. Civil-Military Relations
k. International Aid in Development
l. Human Security
m. etc

Komunikasi Politik a. Mempelajari tentang konsep-konsep komunikasi politik.
b. Memahami dan menjelaskan relasi antara demokrasi dan kebebasan
media/pers.
c. Mempelajari dan menjelaskan relasi media dan politik.
d. Mempelajari dan menjelaskan terbentuknya opini publik dan kaitannya
dengan demokrasi, media massa, dan jajak pendapat (polling).
e. Mempelajari konsep partai politik dan pemilu, dan menjelaskan
bagaimana komunikasi politik yang dilakukan partai politik dalam
pemilihan umum,
f. Mempelajari komunikasi politik dalam kampanye sebagai bentuk
daripada pemasaran politik, dan etika politik dalam kampanye.
g. Mempelajari komunikasi politik global, yang meliputi: komunikasi
politik dan Hubungan Internasional, komunikasi politik pasca perang
dingin, komunikasi politik dan globalisasi, dan isu-isu baru komunikasi
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politik global

Filsafat Ilmu Membahas:
- ontologi, epistemologi, dan aksiologi Ilmu Politik
- karakteristik berbagai aliran filsafat ilmu (Popperian, Plakatosian,
Baconian, Kartesian, dst)

Statistik Sosial Menerapkan berbagai teknik pengumpulan dan pengolahan data dengan
menggunakan metode statistik sosial, termasuk dengan memanfaatkan
berbagai piranti pengolah statistik berbasis komputer (SPSS, SEM, Lisrel,
dan sebagainya)
Catatan:
Metode pembelajaran bersifat praktis (aplikasi) berbagai teknik
pengumpulan dan pengolahan data

Ujian Komprehensif Menguji pemahaman mahasiswa tentang state of the art Ilmu Politik
sebagai prasyarat untuk menyusun proposal penelitian skripsi
Catatan:
Ujian Komprehensif lisan, diberi kesempatan 2x, jika tidak lulus, dilakukan
ujian tertulis

Seminar Desain
Penelitian

Menyusun proposal penelitian untuk penulisan skripsi, yang mencakup latar
belakang penelitian, perumusan masalah, tinjauan pustaka (kerangka
teoretik/studi-studi sebelumnya/kerangka konseptual), dan metode
penelitian sesuai dengan kaidah penulisan akademik (APA Style), etika
akademik (antiplagiarism)
Catatan:
SDP diberi 2x kesempatan. Hanya dihadiri oleh dosen.

Kolokium/
Penelaahan Naskah

Membahas hasil penelitian dalam bentuk Naskah Skripsi oleh dosen
penelaah
Catatan:
Hanya berupa menampung masukan untuk perbaikan penulisan.

Ujian Sidang Menguji pemahaman mahasiswa tentang substansi skripsi yang disusunnya.

Pendidikan Agama Pengertian agama, tentang makhluk dan khalik, risalah rasulullah dan
sunnah Rasul, kajian tentang Akhamul Islam, Iman dan Akhlak serta
Syariah dan Ibadah.

Bahasa Inggris Tujuan mempelajari bahasa Inggris. Kemampuan bahasa meliputi:
Structure, Reading, Comprehention, Translation, Writing, mengenal istilah.

Bahasa Indonesia Tujuan mempelajari bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia dan Karya Ilmiah,
struktur kata dan kalimat, kata perangkai, ulangan dan gabungan kata,
kaidah-kaidah bahasa Indonesia dan kemampuan bahasa.

Dasar-Dasar Ilmu
Sosial

Membahas sejarah dan perkembangan ilmu sosial, pengertian ilmu sosial,
rumpun ilmu sosial, hubungan ilmu sosial dengan eksata, tokoh-tokoh ilmu
sosial di dunia dan di Indonesia dan manfaat pengembangan ilmu sosial
bagi pengembangan ilmu sosial terapan di Indonesia.
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III. PROGRAM PASCASARJANA

1. PROGRAM MAGISTER
1) Program Studi Magister Administrasi Publik

a. Daftar Mata Kuliah

No. Semester Mata Kuliah SKS
1 Pra-

Pascasarjana
Penulisan Karya Ilmiah 0

2 Statistika Sosial 0
Jumlah 0

3 I Filsafat Ilmu 3
4 Metode Penelitian Sosial 3
5 Teori Organisasi dan Administrasi 3
6 Manajemen Publik 3
7 Perilaku Organisasi 3

Jumlah 15
8 II Manajemen Sumber Daya Manusia 3
9 Manajemen Strategis 3

10 Manajemen Perubahan 3
11 Kebijakan Publik 3
12 Perbandingan Administrasi Publik 3

Jumlah 15
13 Alih Semester Seminar Usulan Penelitian 1

Jumlah 1
14 III Etika Administrasi Publik 3
15 Manajemen Pelayanan Publik 3
16 Administrasi Keuangan Publik 3

Jumlah 9
17 IV Tesis 6

Jumlah 6
Jumlah Keseluruhan 46

b. Deskripsi Mata Kuliah
1. Penulisan karya Ilmiah

Mata kuliah ini membahas pokok-pokok penulisan karya ilmiah yang meliputi: tujuan
penulisan karya ilmiah; peranan konsep dan teori dari sumber lain maupun dari diri sendiri;
struktur argumentasi ilmiah; kajian pustaka; penggunaan bahan statistik; Bahasa Indonesia,
dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

2. Statistika Sosial
Menelaah pengertian-pengertian mendasar mengenai pengertian, filsafat, metodologi,
metode dan teknik dalam penelitian kuantitatif. Jenis-jenis penelitian kuantitatif, seperti
eksperimen, observasi, survey dll dengan menggunakan alur metode ilmiah dengan
research design melalui pengembangan kerangka pemikiran dan hipotesis serta cara
pengujiannya, operasionalisasi variabel, pengukuran, scaling, sampling, indikator dan
parameter, instrumen penelitian, pengumpulan, pengolahan dan analisis data. Analisis
regresi dan korelasi: linear sederhana, linear multipel, parsial, parsial-multipel. Mempelajari
analisis regresi dan korelasi: linear sederhana, linear multipel, parsial, parsial-multipel,
regresi non-linear, regresi polinom. Dibahas pula analisis jalin dan analisis hubungan linear
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struktural: rekursif, nonrekursif, pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, pengaruh
total, a-priori-trimmed recursive system test, a-posteriori-trimmed recursive system test.
Korelasi tetrachoric, korelasi biserial dan point biserial. Korelasi point multi-serial. Rasio
korelasi. Korelasi Spearman. Korelasi Kendall. Beberapa macam koefisien asosiasi.
Statistika non-parametrik: satu sampel, sample berpasangan, sampel independen. Teknik
elaborasi: kausal, spurious, spesifikasi, supresi.

3. Filsafat Ilmu
Ilmu (Sains) sebagai pengetahuan yang dipandu secara normatif (dari Tuhan Yang Maha
Esa, Allah SWT). Pencarian atau penguasaan ilmu (the quest of knowledge). Manusia yang
berkemampuan untuk mengetahui, nalar dan hasil nalar. Sejarah perkembangan filsafat dan
ilmu. Dunia rasio dan rasa; ikhtiar versus takdir. Sains empiris; anatomi sains. Penalaran
deduktif dan induktif. Hubungan di antara filsafat, sins, dan metodologi (metode dan
teknik). Persamaan dan perbedaan antara ilmu-ilmu alamiah dengan ilmu-ilmu sosial-
kemanusiaan. Perintisan ilmu (sains) berdasarkan agama.

4. Metode Penelitian Sosial
Mata kuliah ini membahas dua tema besar. Pertama adalah tentang proses penelitian
(research process). Proses penelitian (research process) membicarakan tahap-tahap dalam
melakukan penelitian yang mencakup penetapan topik dan perumusan masalah penelitian,
kajian kepustakaan, perumusan kerangka pemikiran dan hipotesis, pemilihan variabel
penelitian, pemilihan metode dan pembuatan rancangan penelitian, pengumpulan data,
analisis, dan penulisan laporan. Selain materi tersebut, pada awal perkuliahan matrikulasi
ini, akan didiskusikan beberapa materi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia
dalam mencari jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapinya, kaitan antara teori dan
penelitian, dan ruang lingkup kausalitas.

5. Teori Organisasi dan Administrasi
Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan pendekatan teori organisasi mikro dan
makro, serta penerapannya pada organisasi publik, organisasi swasta, dan organisasi
nirlaba.
Mata kuliah ini menguraikan tentang pengertian dasar administrasi publik, sejarah asal-usul
administrasi publik, filosofi administrasi publik, administrasi publik sebagai ilmu dan juga
sebagai seni, sistematika ilmu administrasi publik, peran penting administrator publik, asas-
asas administrasi publik, fungsi-fungsi administrasi publik, pengenalan teori organisasi
publik, hingga pada pengenalan pembuatan kebijakan publik. Mata kuliah ini juga
memberikan pembahasan pada berbagai aspek studi ilmu administrasi publik yang
berkembang pada situasi dan kondisi kontemporer.

6. Manajemen Sumber Daya Manusia
Mata kuliah ini menjajaki berbagai teori serta praktik administrasi personalia dengan
merujuk terutama pada pendekatan diagnosis, mengaitkan kondisi eksternal, penetapan
sasaran dan upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran.

7. Manajemen Strategis
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, kemampuan serta keterampilan untuk memahami
berbagai konsep dan model strategis. Fokus mata ajaran adalah perumusan pilihan strategi
yang diperlukan untuk merealisasikan potensi daerah yang dimiliki.

8. Kebijakan Publik
Membahas pengertian kebijakan publik, lingkup studi kebijakan publik, keterkaitan
kebijakan publik dengan administrasi negara, keterkaitan politik, administrasi negara dan
kebijakan publik, peran administrasi negara dalam pembuatan kebijakan publik, Esensi
nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan  publik, aktor-aktor dalam kebijakan publik,
Agenda setting, memahami proses pembuatan kebijakan publik (mulai memahami problem,
public problem, issue, agenda pemerintah, sampai perumusan proposal atau usulan
kebijakan publik),  Implementasi kebijakan publik, Analisis kebijakan publik, model-model
analisis kebijjakan publik, metode/ teknik analisis kebijakan publik, prediksi (forecasting)
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alternatif kebijakan dalam analisis kebijakan publik, rekomendasi kebijakan dalam analisis
kebijakan publik, monitoring hasil kebijakan dalam analisis kebijakan.

9. Etika Administrasi Publik
Membahas tentang para pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya yang seringkali
dihadapkan pada berbagai pilihan termasuk etika yang berkaitan dengan norma dan nilai
yang dianut oleh masyarakat. Dibahas pula berbagai masalah-masalah yang berkaitan
dengan etika dan pilihan-pilihan yang harus dipecahkan oleh para pejabat publik tersebut
dalam proses pembuatan keputusan, dan hubungan atasan-bawahan (vertikal maupun
horizontal).

10. Manajemen Publik
Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan teori manajemen publik serta
perkembangannnya.

11. Perilaku Organisasi
Mata kuliah ini membahas pentingnya studi perilaku keorganisasian, model umum perilaku
individu dalam organisasi, nilai, sikap dan kepuasan kerja, persepsi dan pengambilan
keputusan individual, motivasi, komunikasi, dinamika tim, manajemen konflik dan
negoisasi, budaya organisasi, knowledge management, learning organization, manajemen
perubahan dan isu-isu perilaku keorganisasian..

12. Manajemen Perubahan
Mata kuliah ini menguraikan tentang MANAJEMEN PERUBAHAN sebagai ilmu dan juga
sebagai seni yang mencakup peranan penting perubahan berencana bagi organisasi, fungsi-
fungsi system organisasi, permasalahan dan dan penyakit organisasi, pengembangan teori
dan praktek organisasi, MPwer dan MPlitik dalam organisasi, hingga teori pembuatan
keputusan bagi pimpinan organisasi dalam lingkungan yang berubah dengan pesat.  Mata
kuliah ini juga memberikan pembahasan pada berbagai aspek studi organisasi modern yang
berkembang pada situasi dan kondisi kontemporer.

13. Perbandingan Administrasi Publik
Mata Kuliah ini membahas masalah-masalah, teori-teori dan metodologi yang digunakan
dalam studi perbandingan administrasi negara dengan menitik beratkan pada birokrasi dan
sistem administrasi negara  di negara-negara “maju” dan “sedang berkembang”.

14. Manajemen Pelayanan Publik
Mata kuliah ini membahas tentang konsep manajemen pelayanan publik dan aplikasinya
pada institusi publik.

15. Administrasi Keuangan Publik
Mengenalkan berbagai kebijakan keuangan publik yang meliputi pembiayaan,
pembangunan, berbagai kegiatan sektor publik termasuk BUMD/BUMN. Pembahasan
difokuskan pada bagaimana Negara mengelola keuangan negara, dampak perpajakan,
investasi perekonomian secara keseluruhan. Memperkenalkan konsep-konsep dasar yang
relevan dalam proses perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan, baik
strategis, manajerial maupun operasional, dalam bidang keuangan.

16. Seminar Usulan Penelitian
Presentasi mengenai usulan penelitian (research proposal) peserta didik masing-masing
sesuai dengan tema/topik penelitian yang telah ditetapkan dan hasil pra-penelitian yang
telah dilakukan sebelumnya. Dalam ekspose ini seyogyanya memunculkan research
problem, kerangka pemikiran, research design dan research plan, metodologi penelitian
(baik metode maupun teknik penelitian –pengumpulan, pengolahan dan analisis data)
bahkan sampai dengan pengujian Instrumen Penelitian di depan Tim Dosen Pembimbing
dan Penguji yang telah ditetapkan.
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17. Tesis
Penyusunan Tesis dapat dilakukan setelah peserta didik memenuhi seluruh persyaratan
administratif dan akademis. Karya tulis yang didasarkan pada penelitian mandiri yang telah
disetujui untuk dilanjutkan berdasarkan forum Seminar Usulan Penelitian (SUP) dan harus
dipertanggungjawabkan secara lisan dalam sidang ujian akhir (Ujian Tesis) di depan Dosen
Penguji dan harus dipertanggungjawabkan secara tertulis dari Tim Pembimbing dan
Penelaah yang telah ditetapkan.

c. Daftar Dosen
1. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Guru Besar

1) Prof. H.A. Djadja Saefullah, M.A., Ph.D. (Flinders University, Australia);
2) Prof. Dr. Josy Adiwisastra (Universitas Padjadjaran);
3) Prof. Dr. H. Asep Kartiwa, S.H., M.S. (Universitas Padjadjaran);
4) Prof. Dr. H. Budiman Rusli, M.S. (Universitas Padjadjaran);
5) Prof. Dr. Hj. Erlis Karnesih, M.S. (Universitas Padjadjaran);
6) Prof. Dr. J. B. Kristiadi (Sorbonne University – Paris I, Perancis);
7) Prof. Dr. H. Haryo S. Martodirdjo (Universitas Padjadjaran);
8) Prof. H. Oekan Soekotjo Abdullah, M.A., Ph.D. (The University of California,

Berkeley, A.S.);
9) Prof. (Em.) Dr. H. Dedi Rosadi, M.S. (Universitas Padjadjaran);
10) Prof. (Em.) H. Judistira K. Garna, Ph.D. (Universiti Kebangsaan Malaysia);
11) Prof. (Em.) Dr. H. Tachjan, M.Si. (Universitas Padjadjaran);

2. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Doktor
1) Dr. H. Entang Adhy Muhtar, M.S. (Universitas Padjadjaran);
2) Dr. H. Herijanto Bekti, M.Si. (Universitas Padjadjaran);
3) Dr. Heru Nurasa, M.A. (Universitas Padjadjaran);
4) Dr. Asep Sumaryana, M.Si. (Universitas Padjadjaran);
5) Dr. Hj. Sintaningrum, M.T. (Universitas Padjadjaran);
6) Dr. Hj. R. Ira Irawati, M.Si. (Universitas Padjadjaran);
7) Dr. Didin Muhafidin, M.Si. (Universitas Padjadjaran);
8) Prof. Dr. H. Sam’un Jaja Raharja, M.Si. (Universitas Indonesia);
9) Dr. Yadi Supriyadi, D.E.A. (Aix Marseille III University, Perancis);
10) Dr. H. Amin Ibrahim, M.A. (Universitas Padjadjaran).
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2) Program Studi Magister Administrasi Bisnis
a. Daftar Mata Kuliah

No. Semester Nama Mata Kuliah SKS

1 Pra-Pascasarjana Penulisan Karya Ilmiah 0
2 Statistika Sosial 0

Jumlah 0
3 I Filsafat Ilmu 3
4 Metode Penelitian Sosial 3
5 Teori Organisasi dan Administrasi 3
6 Ekonomi Manajerial 3
7 Teori dan Isu-isu Pembangunan 3

Jumlah 15
8 II Kebijakan Keuangan Bisnis 3
9 Kebijakan dan Strategi Operasi 3

10 Perencanaan dan Strategi Pemasaran 3
11 Strategi Pengembangan Sumber Daya

Manusia
3

12 Ekonomi Politik 3
Jumlah 15

13 Alih Semester Seminar Usulan Penelitian 1
14 Studi Literatur 1

Jumlah 2
15 III Psikologi Industri dan Organisasi 2
16 Manajemen Strategis 3
17 Manajemen Aset dan Risiko 3

Jumlah 8
18 IV Tesis 6

Jumlah 6
Jumlah Keseluruhan 46

b. Deskripsi Mata Kuliah
1. Penulisan Karya Ilmiah

Menjelaskan pengertian metodologi. Metode, dan teknik penelitian. pengertian penelitian dan
pemeriksaan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, serta perbedaan-perbedaannya. Membahas
pula cara-cara pengembangan dari konsep ke variabel dan indikator serta pengukurannya; desain
pengumpulan data; usulan penelitian dan kuesioner; pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan
data; prinsip-prinsip uji hipotesis dan penulisan laporan penelitian

2. Statistika Sosial
Mata kuliah Statistika Sosial membahas beberapa analisis statistika yang sering digunakan dalam
penelitian-penelitian sosial, antara lain membandingkan dua perlakuan, analisis regresi, analisis
varian, dan statistika nonparametrik, dibahas pula analisis jalur dan structural equation modeling.

3. Filsafat Ilmu
Membahas sejarah perkembangan dan hubungan-hubungan di antara agama, filsafat, seni serta
ilmu dan pengetahuan. Pencarian atau penguasaan ilmu (the quest for knowledge). Penalaran
deduktif dan induktif. Landasan-landasan filsafat ilmu seperti ontologi, epistemologi, metodologi
dan aksiologi. Persamaan dan perbedaan ilmu-ilmu alam dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora,
positivistic dengan post-positivistic, rationalistic dengan reflectivistic, heuristic dengan
hermeneutic,nomothetic dengan idiographic, theory dengan meta-theory. Diterangkan pula
pemikiran-pemikiran tentang research method, verification, falsification, and research program,
against method, metanarrative, deconstruction, double reading, and simulation.
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4. Metode Penelitian Sosial
Metode Penelitian Kuantitatif membahas secara umum tentang pengertian perspektif metode
penelitian dalam dimensi kualitatif untuk mengelola kajian bisnis. Tingkat penguasaan lebih
ditekankan pada unsur-unsur rancangan penelitian, masalah, variabel, paradigma penelitian,
landasan teori, hipotesis, metode esperimen, populasi dan sampel, instrumen, teknik pengumpulan
data, dan teknik analisis
Metode penelitian kualitatifi membahas secara umum tentang pegertian perspektif metode
penelitian dalam dimensi kuantitaif untuk mengelola kajian bisnis. Tingkat penguasaan lebih
ditekankan pada unsur-unsur rancangan penelitian, masalah, variabel, paradigma penelitian,
landasan teori, hipotesis, metode esperimen, populasi dan sampel, operasionalisasi variabel,
teknik pengumpulan data, dan teknik analisis

5. Teori Organisasi dan Administrasi
Teori Organisasi membahas berbagai paradigma organisasi dalam konteks transformasi
organisasi dengan tingkatan dan cakupan bahasan meliputi analisis  perspektif makro,  mikro,
elemen-elemen internal dan eksternal organisasi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan
organisasi,  teknologi organisasi, struktur organisasi  dan desain organisasi.  Dibahas pula
birokrasi, pertumbuhan organisasi, pengukuran efektivitas organisasi serta masalah-masalah
kepemimpinan dan perilaku organisasi serta persektif  mikro lainnya. Membahas berbagai key
succes factor dalam organisasi bisnis yang bertumpu pada sifat alamiah organisasi yang selalu
berubah sesuai dengan tuntutan lingkungan. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan
kemampuan mengelola perubahan secara efektif dan konsisten sehingga menghasilkan organisasi
dengan karakter pembelajar (learning organization) dan membangun ”knowledge creating” dan
”knowledge management” yang menghasilkan inovasi dalam organisasi.
Teori Administrasi mengemukakan persoalan-persoalan pokok yang menjadi titik perhatian  Ilmu
Administrasi masa kini. Membahas berbagai asumsi dan paradigma yang mendasari konsep dan
teori administrasi. Pembahasan mencakup pengaruh lingkungan politik, ekonomi dan sosial
budaya terhadap perkembangan dan pembangunan administrasi (administrative reform) dan
perkembangan terkini dari teori administrasi  Masa kekinian itu merupakan refleksi dari dinamika
pertumbuhan masyarakat dari suatu negara. Ada tiga kekuatan yang mendorong perubahan
masyarakat dari suatu negara, antara lain: tuntutan masyarakat yang semakin kritis dan meningkat
dan keterpengaruhan perubahan lingkungan terhadap lembaga bisnis maupun pemerintahahan
sangat tinggi dan segala pandangan dari sudut administrasi, organisasi dan manajemen.

6. Ekonomi Manajerial
Membahas dasar-dasar mekanisme pasar sebagai mekanisme pengaturan dalam bisnis.
Pembahasan mencakup pembuatan keputusan manajerial, teknik analisis manajemen, perilaku
konsumen, persaingan, elasitisitas permintaan, risk and pay off, pengelolaan perusahaan sektor
publik, teori penawaran dan permintaan, teori biaya dan teori produksi

7. Teori dan Isu-Isu Pembangunan
Mata kuliah ini membahas berbagai teori pembangunan yang menjadi ”mainstream” model
pembangunan di negara maju maupun negara berkembang, termasuk isu-isu yang berkaitan
dengan  keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program pembangunan di berbagai negara
berkembang. Mata kuliah juga  membahas bermacam sejarah dan  kegagalan atau masalah
seputar implementasi pembangunan di berbagai negara berkembang dikaitkan dengan ”local
setting negara” yang bersangkutan

8. Kebijakan Keuangan Bisnis
Membahas prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dalam organisasi perusahaan maupun nir laba.
Penekanan pembahasan pada membaca dan menganalisis laporan keuangan perusahaan dan
memberikan pengetahuan tentang strategi pembuatan keputusan oleh pimpinan atau manajer
terkait dengan teknik-teknik dan prinsip analisis keuangan seperti time value of money,
lingkungan sumber-sumber keuangan perusahaan (pasar modal, pasar uang) dan strategi
konsolidasi keuangan (merger dan akuisisi).
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9. Kebijakan dan Strategi Operasi Bisnis
Mata kuliah ini membahas falsafah, tujuan, serta manfaat dari riset operasi serta hubungannya
dengan pengambilan keputusan, serta penerapan berbagai aplikasi matematika dan statistic dalam
bisnis. Pembahasan mencakup berbagai teknik kuantitatif seperti linear programming, markov
chain, model persediaan, model antrian, teori keputusan dan manajemen proyek

10. Perencanaan dan Strategi Pemasaran
Membahas tentang hakekat dan fungsi pemasaran serta hubungannya dengan fungsi-fungsi
lainnya dalam perusahaan. Pembahasan meliputi perangkat dan metode analisis untuk menilai
peluang pemasaran, riset pasar dan perencanaan pemasaran

11. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Mata kuliah ini menjajaki berbagai dimensi teori serta praktik administrasi SDM dengan merujuk
pada sistem rekruitmen, job analisis, Training, perencanaan, evaluasi kinerja, administrasi
kompensasi, Perencanaan karir, hubungan industrial (collective bargaining). Dimensi -dimensi
SDM dikaitkan juga dengan kondisi lingkungan dan strategi pengelolaan SDM

12. Ekonomi Politik
Membahas peran pemerintah selaku pembuat dan pelaksanak kebijakan di bidang ekonomi dan
pengaruhnya terhadap mekanisme pasar. Dibahas pula model-model sistem ekonomi yang
relevan saat ini serta kaitannya dengan  regulasi. Secara makro dibahas tentang teori elastisitas,
biaya transaksi, organisasi bisnis, social capital, dan persaingan sehat

13. Psikologi Industri dan Organisasi
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian psikologi industri serta perannya dalam
pengelolaan industri/perusahaan, analisis motivasi dan kepuasan kerja, pengelolaan stress,
tinjauan psikologis terhadap masalah-masalah industri dan organisasi

14. Manajemen Strategik
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, kemampuan serta keterampilan untuk memahami
berbagai konsep manajemen strategi. Di dalamnya dibahas proses dan latar belakang integrasi
berbagai fungsi manajerial dan fungsi bisnis dalam sebuah organisasi bisnis. Materi dalam
manajemen strategis merupakan pucuk pelingkup (capstone) dalam strategi pengelolaan
organisasi perusahaan yang meliputi analisis lingkungan, visi, misi dan direction organisasi bisnis,
formulasi, implementasi dan evaluasi stratehgi. Di dalamnya di berikan pula teknik dan strategi
bersaing dalam pengembangan bisnis/usaha.

15. Studi Literatur (Mandiri)
Studi Literatur (Mandiri) adalah kajian pustaka yang dilakukan oleh mahasiswa pasca dengan
topik atau tema tertentu yang dipilih. Tema studi diarahkan pada rencana penulisan tesis. Studi
literatur diarahkan oleh Komisi Pembimbing yang mencakup kajian dan kompilasi berbagai teori
yang sesuai dengan tema yang telah dipilih.

16. Seminar Usulan Penelitian
Merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam bentuk seminar/ujian oleh tim yang ditunjuk  atas
rencana penelitian tesis yang akan dilakukan oleh mahasiswa dengan tema/topik sesuai dengan
bidang  Administrasi Bisnis.

17. Manajemen Aset dan Risiko Inovasi Organisasi
Mata kuliah ini membahas tentang berbagai aktivitas yang berkaitan dengan identifikasi,
perolehan, pemeliharaan dan retensi dan pembaharuan aset sehingga aset dapat mendukung
pencapaian tujuan organisasi perusahaan
Di dalamnya di bahas mengenai disiplin, metode, prosedur dan cara-cara untuk mengoptimalkan
dampak bisnis keseluruhan atas biaya, kinerja dan risiko yang terkait dengan ketersediaan,
efisiensi, umur, regulasi dan kepatuhan terhadap Lingkungan Hidup dan aset fisik perusahaan.
Didalamnya dibahas pula mengenai siklus pengelolaan asset mulai perencanaan aset, kreasi dan
akuisisi, kondisi, kinerja, rehabilitasi dan review manajemena aset.
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18. Tesis
Penyusunan tesis dapat dilakukan setelah mahasiswa memenuhi seluruh persyaratan administratif
dan akademis. Karya tulis yang didasarkan ada penelitian mandiri yang telah disetujui untuk
dilanjutkan berdasarkan forum Seminar Usulan Penelitian harus dipertanggungjawabkan secara
lisan dalam Sidang Ujian akhir di depan 5-7 orang Dosen Penguji termasuk Pembimbing.

c. Daftar Dosen
1. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Guru Besar

1) Prof. H.A. Djadja Saefullah, M.A., Ph.D. (Flinders University, Australia);
2) Prof. Dr. Josy Adiwisastra (Universitas Padjadjaran);
3) Prof. H. Oekan Soekotjo Abdullah, M.A., Ph.D. (The University of California,

Berkeley, A.S.).
4) Prof. (Em.) Dr. H. Dedi Rosadi, M.S. (Universitas Padjadjaran);
5) Prof. (Em.) H. Judistira K. Garna, Ph.D. (Universiti Kebangsaan Malaysia);

2. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Doktor
1) Dr. Soni A. Nulhaqim, M.Si. (Universitas Padjadjaran);
2) Dr. H. Sam’un Jaja Raharja, M.Si. (Universitas Indonesia);
3) Dr. Yadi Supriyadi, D.E.A. (Aix Marseille III University, Perancis).

3. Dosen Luar Biasa: Guru Besar
1) Prof. Dr. Roni Kastaman, Ph.D.
2) Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si. (Universitas Indonesia).

4. Dosen Luar Biasa: Doktor
1) Dr. Elizabeth T.M., S.E., M.Si., Ak. (Universitas Padjadjaran)

3) Program Studi Magister Ilmu Politik
a. Daftar Mata Kuliah

No. Semester Mata Kuliah SKS
1 Pra-Pascasarjana Penulisan Karya Ilmiah 0
2 Statistika Sosial 0

Jumlah 0
3 I Filsafat Ilmu 3
4 Metode Penelitian Sosial 3
5 Metodologi Ilmu Politik 3
6 Teori Politik Klasik dan Kontemporer 3

Jumlah 12
7 II Politik dan Pemerintahan Indonesia 3
8 Kebijakan Publik 3
9 Konstitusi dan Kelembagaan Negara 3

10 Demokrasi dan Civil Society 3
Jumlah 12

11 Alih Semester Seminar Usulan Penelitian 1
12 Kajian Pustaka Kritis (Reading Course) 3

Jumlah 4
13 III Kepartaian, Perwakilan dan Pemilihan Umum

di Indonesia
3

14 Ekonomi Politik 3
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No. Semester Mata Kuliah SKS
15 Politik Perbandingan 3
16 Politik Dunia dan Globalisasi 3

Jumlah 12
17 IV Tesis 6

Jumlah 6
Jumlah Keseluruhan 46

b. Deskripsi Mata Kuliah
1. Penulisan Karya Ilmiah

Proses penelitian (research process) merupakan mata kuliah tentang tahap-
tahap dalam melakukan penelitian. Mata kuliah ini membahas tahap-tahap
dalam melakukan penelitian yang mencakup penetapan topik dan perumusan
masalah penelitian, kajian kepustakaan, perumusan kerangka pemikiran dan
hipotesis, pemilihan variabel penelitian, pemilihan metode dan pembuatan
rancangan penelitian, pengumpulan data, analisis, dan penulisan laporan.
Selain materi tersebut, pada awal perkuliahan matrikulasi ini, akan
didiskusikan beberapa materi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh
manusia dalam mencari jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapinya,
kaitan antara teori dan penelitian, dan ruang lingkup kausalitas. Dengan
mengikuti matrikulasi ini, pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan
mengetahui dan mampu menjelaskan proses penelitian dan, khususnya, hal-hal
yang berkaitan dengan penyusunan Usulan Penelitian secara umum.

2. Statistika Sosial
Statistika sosial membahas metode statistika inferensial dan statistika non
parametrik yang banyak digunakan dalam aplikasi ilmu sosial pada umumnya ilmu
bisnis/ manajemen pada khususnya. Pokok bahasan meliputi pengujian hipotesis
dua populasi, analisis ragam, analisis data kategori, analisis regresi dan korelasi,
analisis korelasi parsial, dan statistika non parametrik. Beserta penerapan aplikasi
komputer Minitab dan SPSS.

3. Filsafat Ilmu
Membahas sejarah perkembangan dan hubungan-hubungan di antara agama,
filsafat, seni serta ilmu dan pengetahuan.Pencarian atau penguasaan ilmu (the
quest for knowledge).Penalaran deduktif dan induktif.Landasan-landasan
filsafat ilmu seperti ontologi, epistemologi, metodologi dan aksiologi.
Persamaan dan perbedaan ilmu-ilmu alam dengan ilmu-ilmu sosial dan
humaniora, positivistism dengan post-positivistism, rationalistism dengan
reflectivistism, heuristics dengan hermeneutics, nomothetics dengan
idiographics, theory dengan meta-theory. Diterangkan pula pemikiran-
pemikiran tentang research method, verification, falsification, and research
program, against method, metanarrative, deconstruction, double reading, and
simulation dlsbnya.

4. Metode Penelitian Soaial
Proses penelitian (research process) merupakan mata kuliah tentang tahap-tahap
dalam melakukan penelitian. Mata kuliah ini membahas tahap-tahap dalam
melakukan penelitian yang mencakup penetapan topik dan perumusan masalah
penelitian, kajian kepustakaan, perumusan kerangka pemikiran dan hipotesis,
pemilihan variabel penelitian, pemilihan metode dan pembuatan rancangan
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penelitian, pengumpulan data, analisis, dan penulisan laporan. Selain materi
tersebut, pada awal perkuliahan matrikulasi ini, akan didiskusikan beberapa materi
tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia dalam mencari jawaban atas
berbagai persoalan yang dihadapinya, kaitan antara teori dan penelitian, dan ruang
lingkup kausalitas. Dengan mengikuti matrikulasi ini, pada akhir perkuliahan
mahasiswa diharapkan mengetahui dan mampu menjelaskan proses penelitian dan,
khususnya, hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan Usulan Penelitian secara
umum.

5. Demokrasi dan Civil-Society
Membahas teori-teori dan praktik mengenai demokrasi dan civil-society
(masyarakat warga), serta masalah yang terkait dengan sifat, persyaratan-
persyaratan, dan potensi dari pemerintahan demokratis, termasuk debat liberalisme-
komunitarianisme, peran media massa, peran civil society, pluralisme dan
multikulturalisme, identitas politik, kapitalisme dan demokrasi, meninjau transisi
menuju demokrasi, demokratisasi dan good governance (transparansi, partisipasi
dan akuntabilitas) di negara-negara maju dan berkembang.

6. Ekonomi-Politik
Menelaah perkembangan ekonomi dan perubahan sosial dengan pembangunan
politik di beberapa negara baik maju maupun berkembang. Dibahas pula teori-teori
politik dan ekonomi beserta aplikasinya dari beberapa perspektif yang saling
bertentangan seperti liberalisme, merkantilisme, dan strukturalisme (marxisme)
baik klasik maupun berbagai derivasinya pada masa kontemporer ini, beserta
beberapa upaya jalan tengah (middle-way) dari beberapa yang berbeda tersebut. Di
negara berkembang, perkembangan ekonomi-politik dan praktiknya sering
dikaitkan pula dengan ketergantungan (dependensi) dari pembangunan ekonominya
pada negara-negara maju. Selain itu menelaah interaksi, interelasi dan
interdependensi mekanisme pasar (faktor ekonomi) dengan kebijakan-kebijakan
yang dikeluarkan negara (faktor politik) maupun sebaliknya, misalnya berbagai
kebijakan ekonomi yang berdampak pada perpolitikan nasional, seperti kebijakan
fiskal dan moneter, ekspor-impor, neraca pembayaran, pemulihan krisis, pemulihan
perbankan, deregulasi dan debirokratisasi, devaluasi, tingkat inflasi, valuta asing,
perpajakan, bantuan IMF dan World-Bank, peran swasta, koperasi dan UKM
dlsbnya. Sebaliknya, kebijakan-kebijakan politik yang berpengaruh terhadap
perekonomian nasional, seperti pemilihan umum, otonomi daerah, Propenas,
Propeda, Repetada, dlsbnya.

7. Politik Perbandingan
Mempelajari berbagai teori dan konsep dari berbagai perspektif yang menjadi acuan
dalam memperbandingkan beberapa isu atau fenomena politik. Secara spatial atau
geographical, teori-teori ini dapat digunakan untuk membandingkan berbagai
sistem politik (countries study) atau kawasan (area study). Secara functional, teori-
teori ini dapat pula digunakan untuk membandingkan berbagai fenomena politik
(seperti budaya politik) di berbagai negara. Diberikan pula beberapa studi kasus
baik yang berlangsung di negara-negara maju maupun berkembang.

8. Globalisasi dan Politik Dunia
Mempelajari kecenderungan dan fenomena globalisasi baik dilihat sebagai suatu
“ideologi” maupun suatu “proses”. Dibahas pula berbagai pandangan para ahli baik
yang setuju maupun yang anti terhadap globalisasi ini. Selanjutnya dielaborasi juga
politik dunia yang merupakan lingkungan dinamis dan konteks dari globalisasi
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tersebut. Selain itu, dikaitkan pula dengan berbagai perkembangan lokal (lokalisasi,
primordialisme), nasional (nasionalisme, ethno-nasionalisme, proses disintegrasi,
fragmentasi, separatisme), dan regional (regionalisasi dan regionalisme).

9. Politik dan Pemerintahan Indonesia
Mempelajari seluk-beluk perkembangan dari politik dan pemerintahan Indonesia
sejak kemerdekaan sampai kini dari berbagai perspektif. Dibahas pula
pertumbuhkembangan sistem konstitusi, demokrasi, hak asasi manusia, civil-
society, infrastruktur politik terutama partai politik maupun ornop (LSM),
suprastruktur politik baik legislatif, eksekutif, yudikatif, kabinet, dan lembaga-
lembaga negara lainnya. Selain itu dikenalkan pula berbagai proses dan mekanisme
politik yang terjadi dan melingkupi politik dan pemerintahan Indonesia
kontemporer. Sejarah perkembangan pemerintahan di Indonesia pun akan dilihat
dari ihwal cara pengelolaannya.

10. Konstitusi dan Kelembagaan Negara
Menelaah teori-teori konstitusi dan institusi negara baik dari perspektif politik
maupun hukum tata negara. Selanjutnya dielaborasi sejarah perkembangan
konstistusi (UUD) dan kelembagaan negara (suprastruktur politik) beserta
hubungan antarlembaga di Indonesia. Dibahas juga isu-isu kontemporer yang
berkenaan dengan konstitusi di Indonesia seperti amandemen UUD 1945 beserta
suprastruktur politik baru (seperti sistem bikameral DPR dan DPD, KY dan MK)
dan model kelembagaan negara baru yang bersifat independen seperti Bank
Indonesia (BI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komnas HAM, KPKPN, Badan
Ombudsman Nasional dlsbnya.

11. Kebijakan Publik (3 SKS)
Menelaah berbagai teori dan konsep dalam perumusan kebijakan, implementasi
kebijakan, dan evaluasi kebijakan yang berkembang dalam Kebijakan Publik.
Pembahasan akan meliputi pengertian, proses, tipe dan macam, model dan
pendekatan, maupun struktur dalam konteks Kebijakan Publik. Selain itu dibahas
pula keterkaitan Kebijakan Publik dengan decision-making process. Mempelajari
analisis kebijakan publik, melalui berbagai metode FGD, konsultasi publik,
lokakarya, penelitian, serta mengkaji dan menganalisis kasus-kasus terpilih untuk
merumuskan naskah akademik kebijakan publik. Mata kuliah ini mengupas
berbagai metode analisis kebijakan publik untuk bisa menghasilkan informasi yang
relevan bagi pembuatan keputusan dan implementasi perubahan kebijakan, urut-
urutan perubahan dan kerangka untuk memprediksi reaksi-reaksi serta pengelolaan
secara efektif perubahan suatu kebijakan. Menganalisis kasus-kasus terpilih untuk
melatih kemampuan mahasiswa dalam merumuskan suatu kebijakan, memilih dan
merancang strategi implementasi kebijakan, merumuskan strandar, metode, dan
prosedur evaluasi kebijakan. Selain itu akan dibahas pula berbagai kebijakan yang
berkaitan dengan pemerintahan daerah khususnya devolusi, desentralisasi dan
otonomi daerah baik dari aspek historis, teoretis maupun praksis.

12. Kepartaian, Perwakilan, dan Pemilihan Umum di Indonesia
Menelaah teori-teori yang berkaitan dengan infrastruktur politik (khususnya partai
politik dan sistem kepartaian), rekrutmen politik, sistem perwakilan dan pemilihan,
beserta praktiknya di beberapa negara. Kemudian akan dibahas pula perkembangan
sistem kepartaian, perwakilan dan pemilihan umum yang pernah berlaku di
Indonesia sampai dengan perkembangan mutakhir mengenai sistem pemilu
proporsional terbuka, sistem perwakilan bikameral dan sistem pemilihan Presiden
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dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Selain itu
dipelajari pula berbagai isu dan kasus tentang voting behavior, perilaku partai-
partai politik dan para legislator baik pusat maupun lokal, serta peraturan
perundang-undangan politik yang berlaku.

13. Seminar Usulan Penelitian
Presentasi mengenai usulan penelitian (research proposal) peserta didik masing-
masing sesuai dengan tema/topik penelitian yang telah ditetapkan dan hasil pra-
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam ekspose ini seyogyanya
memunculkan research problem, kerangka pemikiran, research design dan
research plan, metodologi penelitian (baik metode maupun teknik penelitian –
pengumpulan, pengolahan dan analisis data) bahkan sampai dengan pengujian
Instrumen Penelitian di depan Tim Dosen Pembimbing dan Penguji yang telah
ditetapkan.

14. Tesis
Penyusunan Tesis dapat dilakukan setelah peserta didik memenuhi seluruh
persyaratan administratif dan akademis. Karya tulis yang didasarkan pada
penelitian mandiri yang telah disetujui untuk dilanjutkan berdasarkan forum
Seminar Usulan Penelitian (SUP) dan harus dipertanggungjawabkan secara lisan
dalam sidang ujian akhir (Ujian Tesis) di depan Dosen Penguji dan harus
dipertanggungjawabkan secara tertulis dari Tim Pembimbing dan Penelaah yang
telah ditetapkan.

c. Daftar Dosen
1. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Guru Besar
1) Prof. H.A. Djadja Saefullah, M.A., Ph.D. (University, Flinders University,

Australia);
2) Prof. Dr. H. Haryo S. Martodirdjo (Universitas Padjadjaran);
3) Prof. H. Oekan Soekotjo Abdullah, M.A., Ph.D. (The University of California,

Berkeley, A.S.);
4) Prof. Dr. Nasrullah Nazsir, M.S. (Universitas Padjadjaran);
5) Prof. Dr. H. Utang Suwaryo, M.A. (Universitas Padjadjaran);
6) Prof. Prof. Dr. H. Dede Mariana, M.Si. (Universitas Padjadjaran);
7) Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. (Universitas Padjadjaran).
8) Prof. (Em.) Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H. (Universitas Padjadjaran);
9) Prof. (Em.) H. Judistira K. Garna, Ph.D. (Universiti Kebangsaan Malaysia);
10) Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, M.A. (Universitas Padjadjaran);

2. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Doktor
1) Dr. Arry Bainus, M.A. (Universitas Indonesia);
2) Yanyan Moch. Yani, M.A., Ph.D. (The University of Auckland, Selandia

Baru);
3) Dr. H. Obsatar Sinaga, M.Si. (Universitas Padjadjaran);
4) Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum. (Universitas Padjadjaran);
5) Budhi Gunawan, M.A., Ph.D. (University of Tokyo, Jepang);
6) Dr. Yadi Supriyadi, D.E.A. (Aix Marseille III University, Perancis)..
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3. Dosen Luar Biasa: Guru Besar
1) Prof. (Ris.) Hermawan Sulistyo, M.A., Ph.D., APU. (The Arizona State

University, A.S.);
2) Prof. (Ris.) Ikrar Nusa Bhakti, Ph.D., APU. (Monash University, Australia);
3) Prof. Aleksius Jemadu, M.A., Ph.D. (Leuven University, Belgia);
4) Prof. Bob Sugeng Hadiwinata, M.Sc., Ph.D. (Cambridge University, Inggris);
5) Prof. Dr. Budi Winarno, M.A. (, A.S.).

4. Dosen Luar Biasa: Doktor
1) Andreas H. Pariera, M.A., Ph.D. (Giessen University, Jerman);
2) Irman G. Lanti, M.A., Ph.D. (University of British Columbia, Kanada).

4) Program Studi Magister Sosiologi
a. Daftar Mata Kuliah

No. Semester Mata Kuliah SKS
1 Pra-Pascasarjana Penulisan Karya Ilmiah 0
2 Statistika Sosial 0

Jumlah 0
3 I Filsafat Ilmu 3
4 Metode Penelitian Sosial 3
5 Teori-teori Sosiologi Klasik 3
6 Metode-metode dalam Kajian Sosiologi 3
7 Kependudukan 3

Jumlah 15
8 II Teori-teori Sosiologi Kontemporer 3
9 Teori dan Isu-isu Pembangunan 3

10 Masyarakat dan Lingkungan 3
11 3
12 Mata Kuliah Pilihan (pilih 2 dari 6 Mata Kuliah) (3+3)

o Konflik dan Resolusi Konflik
o Hubungan Industrial dan Bisnis
o Sosiologi Keluarga
o Sosiologi Pendidikan
o Sosiologi Perkotaan
o Sosiologi Perdesaan

Jumlah 18
13 Alih Semester Seminar Usulan Penelitian 1

Jumlah 1
14 III Penyimpangan Sosial 3
15 Kapita Selekta Sosiologi 3
16 Mata Kuliah Pilihan (pilih 1 dari 4 Mata Kuliah) 3

o Sosiologi Organisasi
o Sosiologi Politik dan Keamanan
o Sosiologi Hukum
o Sosiologi Agama

Jumlah 9
17 IV Tesis 6

Jumlah 6
Jumlah Keseluruhan 46
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b. Deskripsi Mata Kuliah
1) Statistika Sosial

Membahas analisis regresi dan korelasi: linear sederhana, linear multipel  parsial,
parsial-multipel. Regresi nonlinear, regresi polinom. Analisis jalin dan analisis
hubungan linear struktural: rekursif, nonrekursif, pengaruh langsung, pengaruh
tidak langsung, pengaruh total, a-priori-trimmed recursive system test, a-posteriori-
trimmed recursive system test. Korelasi tetrachonic, korelasi biserial dan point
biserial. Korelasi multi-serial. Rasio korelasi. Korelasi Spearman. Korelasi Kendall.
Beberapa macam koefisien asosiasi. Statistika nonparametrik: satu sample, sample
berpasangan, sample independen. Teknik elaborasi: kausal, spurious, spesifikasi,
supresi. Sebagai tambahan pada teori-teorinya akan diberikan pula praktikum
SPSS.

2) Penulisan Karya Imilah
Membahas bagaimana menulis karya ilmiah dengan fokus pembahasan format
penulisan, penggunaan bahasa yang benar, penyusunan ide-ide gagasan, penyajian
data, dan analisis data. Selain itu, dibahas juga bagaimana menyusun abstrak,
penulisan daftar pustaka.

3) Filsafat Ilmu
Membahas sejarah perkembangan dan hubungan-hubungan diantara agama, filsafat,
seni serta ilmu dan pengetahuan. Pencarian atau penguasaan ilmu (the quest for
knowledge). Penalaran deduktif dan induktif. Landasan-landasan filsafat ilmu
seperti ontologi, epistemologi, metodologi dan aksiologi. Persamaan dan perbedaan
ilmu-ilmu alam dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora, positivistic dengan post-
positivistic, rationalistic dengan reflectivistic, heuristic dengan hermeneutic,
nomothetic dengan idiographic, theory dengan meta-theory. Diterangkan pula
pemikiran-pemikiran tentang research method, verification, falsification, research
program, against method, metanarrative, deconstruction, double reading,
simulation dlsbnya.

4) Metode Penelitian Sosial
Mata kuliah ini membahas dua tema besar. Pertama adalah tentang proses
penelitian (research process). Proses penelitian (research process) membicarakan
tahap-tahap dalam melakukan penelitian yang mencakup penetapan topik dan
perumusan masalah penelitian, kajian kepustakaan, perumusan kerangka pemikiran
dan hipotesis, pemilihan variabel penelitian, pemilihan metode dan pembuatan
rancangan penelitian, pengumpulan data, analisis, dan penulisan laporan. Selain
materi tersebut, pada awal perkuliahan matrikulasi ini, akan didiskusikan beberapa
materi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia dalam mencari jawaban
atas berbagai persoalan yang dihadapinya, kaitan antara teori dan penelitian, dan
ruang lingkup kausalitas.
Tema kedua yang akan dibahas adalah tentang metode penelitian (research
methods) yang biasa diguanakan dalam ilmu-ilmu sosial. Secara umum, materi ini
akan membicarakan penggunaan metode kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi
kedua metode tersebut.
Dengan mengikuti mata kuliah ini, pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan
mengetahui dan mampu menjelaskan proses penelitian serta penggunaan metode
kualitatif dan kuantitatif. Lebih khusus, mahasiswa diharapkan mampu menyusun
Usulan Penelitian.

5) Teori Sosiologi Klasik dan Modern
Menelaah teori sosiologi klasik dalam memahami fenomena sosial dalam
masayakat dan interaksinya mulai dari pemikiran August Comte, Emille Durkhem,
Max Weber, Kalr Marx dan tokoh klasik lainnya yang berpengaruh terhadap
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perkembangan teori-teori sosiologi (modern) maupun para pemikir  sosiologi
lainnya dalam memahami fenomena sosial dalam masyarakat.
Dalam kuliah ini membahas pula mengenai teori-teori sosiologi modern dengan
menekankan pada teori Interaksionisme simbolik, teori pertukaran, teori
dramaturgi, teori struktural fungsional, teori konflik, teori fenomenogi dan
etnometodologi, teori post-modernisme dan Feminisme. Cakupan perkuliahan
mengenai pemikiran Parson, Merton, Dahrencorf, Coser, Homans, Blau, Blumer,
Tunner, Goffman dan Garfinkel.

6) Sosiologi Industri dan Bisnis
Materi sosiologi industri membahas pembangunan industri dari perspektif sosiologi
yang mencakup konsep dan` masalah kebijakan sosial dalam pembangunan
industri, masalah sosial sebagai akibat industrialisasi, hubungan pengusaha dan
buruh, corporate social responsibility (CSR), manajemen konflik masalah
perburuhan.

7) Sosiologi Perkotaan dan Pedesaan
Membahas masyarakat perkotaan dan pedesaan dari aspek sosiologi yang
mencakup, karakteristik masyarakat kota dan desa, masalah-masalah yang dihadapi,
interaksi antar warga, organisasi sosialnya, hubungan antara kota dan desa, dan
bagaimana merumuskan kebijakan sosial untuk membangun masyarakat kota dan
desa. Disamping itu juga dibahas mengenai kehidupan sosial dan organisasi sosial
di perkotaan dan pedesaan baik dilihat dari struktur, proses dan hunbungan sosial
antara masyarakat dan organisasi yang ada. Dipelajari pula berbagai masalah sosial
yang merupakan bagian integral dari masyarakat kontemporer, sehingga dalam
mengatasi masalah sosial dalam masyarakat modern terlebih dahulu harus mampu
mendefinisikan karakteristik kausalitas obyektif dari masalah sosial tersebut.

8) Sosiologi Politik dan Keamanan
Memberikan pengertian sosiologi politik, perkembangan sosiologi politik, prilaku
anggota masyarakat berpolitik, hubungan dengan cabang-cabang sosiologi lainnya
serta kaitannya dengan pembangunan di Indonesia. Materi Kuliah ini juga
mencakup berbagai pendekatan dan teori tentang kekuasan dan keamanan menurut
pendekatan konflik maupun konsensus, berbagai proses politik, mobilitas politik,
partisipasi politik dalam perspektif komparatif.

9) Sosiologi Organisasi
Ajaran-ajaran / paradigma tentang orgaginasi, proses organisasional, kerjasama-
konflik, perilaku organisasi, budaya organisasi, efektivitas, dan kinerja organisasi,
kepemimpinan.

10) Usulan Penelitian
Penyusunan usulan penelitian yang sudah disetujui oleh tim pembimbing, kemudian
dipresentasikan untuk diuji. Setelah dinyatakan lulus, usulan penelitian dilanjutkan
dengan pelaksanaan.

11) Kapita Selekta Sosiologi
Bahasan materi kapita selekta sosiologi terapan difokuskan pada  pengembangan
wawasan dan daya analisis serta kemampuan aplikatif dalam merumuskan
alternative pemecahan masalah sosial aktual baik pada level lokal, regional maupun
internasional dengan menggunakan perspektif sosiologi. Kemampuan aplikatif
dimaksudkan bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori sosiologi dalam lingkup
sosiologi terapan seperti sosiologi keluarga, sosiologi hukum, sosiologi agama,
sosiologi industri, sosiologi militer, sosiologi ekonomi, sosiologi politik, dan lain-
lain.

12) Tesis
Karya tulis yang didasarkan pada penelitian mandiri yang telah disetujui untuk
dilanjutkan berdasarkan forum seminar usulan penelitian, harus
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dipertanggungjawabkan secara lisan dalam sidang ujian akhir di depan 3 Dosen
Tim Penguji, dan dipertanggungjawabkan secara tertulis dari 2 Dosen Tim
Pembimbing dan 2 Dosen Tim Penelaah yang telah ditetapkan.

c. Daftar Dosen
1. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Guru Besar
1) Prof. H.A. Djadja Saefullah, M.A., Ph.D. ( Flinders University, Australia);
2) Prof. Dr. Josy Adiwisastra (Universitas Padjadjaran);
3) Prof. Dr. H. Haryo S. Martodirdjo (Universitas Padjadjaran);
4) Prof. H. Oekan Soekotjo Abdullah, M.A., Ph.D. (The University of California,

Berkeley, A.S.);
5) Prof. Prof. Dr. H. Dede Mariana, M.Si. (Universitas Padjadjaran);
6) Prof. (Em.) H. Judistira K. Garna, Ph.D. (Universiti Kebangsaan Malaysia);

2. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Doktor
1) M. Fadil Nurdin. Ph.D. (Universiti Malaya);
2) Ade Makmur Kartawinata, Ph.D. (Universiti Kebangsaan Malaysia);
3) Dr. H. Opan S. Suwartapradja. M.Si. (Universitas Padjadjaran);
4) Dr. Selly Riawanti, M.A. (Universitas Indonesia);
5) Dr. Hj. R. Nunung Nurwati, M.S. (Universitas Padjadjaran);
6) Dr. H.R. Abd. Musyawardi Chalid, M.Si. (Universitas Padjadjaran);
7) Budhi Gunawan, M.A., Ph.D. (University of Tokyo, Jepang);
8) Dr. Arry Bainus, M.A. (Universitas Indonesia);
9) Dr. Soni Ahmad Nulhaqim, M.Si. (Universitas Padjadjaran);
10) Dr. Hj. R. Ira Irawati, M.Si. (Universitas Padjadjaran);
11) Dr. Munandar Sulaeman, M.Si. (Universitas Indonesia)
12) Dr. Yadi Supriyadi, D.E.A. (Aix Marseille III University, Perancis)..
13) Dr. Sudjana, M.H. (Universitas Padjadjaran)

3. Dosen Luar Biasa: Guru Besar
1) Prof. Dr. Sudardja Adiwikarta, MA.;
2) Prof. Juhaya S. Pradja, M.A., Ph.D.;
3) Prof. Dr. Robert Lawang, M.A.

5) Program Studi Magister Antropologi

a. Daftar Mata Kuliah
No. Semester Mata Kuliah SKS
1 Pra-Pascasarjana Penulisan Karya Ilmiah 0
2 Statistika Sosial 0

Jumlah 0
3 I *)

Konsentrasi
Antropologi
Lingkungan

Filsafat Ilmu 3
4 Metode Penelitian Sosial 3
5 Antropologi Sosial Budaya 3
6 Konsep dan Isu Lingkungan 3

Junmlah 12
7 I *)

Konsentrasi
Perencanaan

Sosial

Filsafat Ilmu 3
8 Metode Penelitian Sosial 3
9 Antropologi Sosial Budaya 3

10 Teori Perencanaan Sosial dan Model 3
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No. Semester Mata Kuliah SKS
Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah 12
11 II *)

Konsentrasi
Antropologi
Lingkungan

Teori-teori Antropologi 3
12 Teori-teori dan Isu Pembangunan 3
13 Antropologi dan Lingkungan 1 3
14 Antropologi dan Lingkungan 2 3

Jumlah 12
15 II *)

Konsentrasi
Perencanaan

Sosial

Teori-teori Antropologi 3
16 Teori-teori dan Isu Pembangunan 3
17 Perencanaan Partisipatif dan Teknik-

teknik Perencanaan Sosial
3

18 Perencanaan pada Masyarakat Perkotaan 3
Jumlah 12

19 Alih Semester Seminar Usulan Penelitian 1
Jumlah 1

20 III *)
Konsentrasi
Antropologi
Lingkungan

Jender dan Pembangunan 3
21 Etnografi 3
22 Seminar Isu Lingkungan 3
23 Gerakan Sosial 3

Jumlah 12
24 III *)

Konsentrasi
Perencanaan

Sosial

Jender dan Pembangunan 3
25 Perencanaan pada Masyarakat Perdesaan 3
26 Perencanaan pada Masyarakat Sederhana 3
27 Seminar Perencanaan Sosial 3

Jumlah 12
28 IV Tesis 6

Jumlah 6
Jumlah Keseluruhan 42

b. Deskripsi Mata Kuliah
1. Penulisan karya Ilmiah

Mata kuliah ini membahas pokok-pokok penulisan karya ilmiah yang meliputi:
tujuan penulisan karya ilmiah; peranan konsep dan teori dari sumber lain maupun
dari diri sendiri; struktur argumentasi ilmiah; kajian pustaka; penggunaan bahan
statistik; Bahasa Indonesia, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

2. Statistika Sosial
Mata kuliah ini mengajarkan analisis statistika yang sering digunakan dalam ilmu
sosial. Bahasan mencakup statistika nonparametrik dan statistika parametrik. Secara
rinci bahasan mencakup analisis regresi  dan korelasi: linear sederhana, linear
berganda, parsial, parsial berganda, regresi nonlinear, regresi polinom, dan lain-
lain. Statistika parametrik akan mambahas analisis satu sampel, sampel
berpasangan, sampel independen, dll.

3. Filsafat Ilmu
Mata kuliah ini membahas  pengertian secara filsafati tentang Ilmu Pengetahuan
(IP), yaitu tentang hakikat dan karakteristik IP (aspek ontologisnya), metode atau
cara untuk mencapai kebenaran ilmiah (aspek epistemologisnya) serta manfaat IP
bagi kehidupan manusia (aspek aksiologisnya). Pembahasan aspek ontologis,
mencakup teori-teori kebenaran, a.l.: empirisme, rasionalisme, kritisisme,
korespondensi, koherensi, pragmatisme, dogmatisme, saintisme. Aspek
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epistemologisnya mencakup a.l.:  metode empirisme, rasionalisme, kritisisme,
realisme, Fenomenologi dan Eksistensialisme, hermeneutika, positivisme,
pragmatisme, saintisme.  Aspek aksiologisnya, mengkaitkan  penerapan dan
pengembangan  ilmu pengetahuan dengan iman,  moralitas (dimensi etis) dan
tanggung jawab kita.

4. Metode Penelitian Sosial
Mata kuliah ini membahas dua tema besar. Pertama adalah tentang proses
penelitian (research process). Proses penelitian (research process) membicarakan
tahap-tahap dalam melakukan penelitian yang mencakup penetapan topik dan
perumusan masalah penelitian, kajian kepustakaan, perumusan kerangka pemikiran
dan hipotesis, pemilihan variabel penelitian, pemilihan metode dan pembuatan
rancangan penelitian, pengumpulan data, analisis, dan penulisan laporan. Selain
materi tersebut, pada awal perkuliahan matrikulasi ini, akan didiskusikan beberapa
materi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia dalam mencari jawaban
atas berbagai persoalan yang dihadapinya, kaitan antara teori dan penelitian, dan
ruang lingkup kausalitas.
Tema kedua yang akan dibahas adalah tentang metode penelitian (research
methods) yang biasa diguanakan dalam ilmu-ilmu sosial. Secara umum, materi ini
akan membicarakan penggunaan metode kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi
kedua metode tersebut.
Dengan mengikuti mata kuliah ini, pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan
mengetahui dan mampu menjelaskan proses penelitian serta penggunaan metode
kualitatif dan kuantitatif. Lebih khusus, mahasiswa diharapkan mampu menyusun
Usulan Penelitian.

5. Antropologi Sosial dan Budaya
Kuliah ini memberikan gambaran kerangka dan dinamika kebudayaan, keragaman
cara hidup manusia dalam hal sistem pandangan dunia dan nilai; sistem mata
pencaharian dan sistem ekonomi; organisasi sosial baik itu yang berkaitan dengan
pengelolaan kehidupan domestik dalam bentuk keluarga, kekerabatan, dan
perkawinan, maupun prinspip pengaturan kehidupan sosial dalam bentuk kuasa,
politik, hukum, perang dan damai. Seluruh aspek ini akan dilihat secara lintas
budaya. Melalui studi lintas budaya, antropologi potensial membedakan apa yang
khas atau khusus bagi suatu masyarakat dan apa yang universal. Dengan
antropologi dapat membawa kita pada pemahaman keaneka-ragaman budaya dan
cara hidup manusia. Pada akhirnya hal ini juga akan membawa pada pemahaman
lebih mendalam atas diri kita sendiri.

6. Teori-Teori Antropologi
Mata kuliah ini membahas perkembangan teori dalam antropologi, dimulai dari
masa klasik hingga masa kini. Teori-teori klasik yang akan dibahas dalam garis-
garis besarnya saja meliputi: evolusi, difusi, fungsionalisme, dan strukturalisme.
Teori yang lebih modern meliputi teori interpretif, marxisme, dan feminisme. Teori
yang lebih mutakhir meliputi struktur dan agen dan kritik teori dalam antropologi.
Pembahasan teori akan meliputi isinya (konsep-konsep dan model hubungan
antarkonsep), konteks sosial dari kemunculan teori tersebut, dan penerapannya
dalam kajian-kajian empiris, dan jika ada, dalam praksis. Akan dikaji pula kekuatan
(termasuk kemungkinan pengembangannya) dan kelemahan dari masing-masing
teori tersebut, baik yang menyangkut kritik empiris, kritik metodologis, dan kritik
ideologisnya. Akhirnya akan diikhtisarkan gejala lintas batas konsep dan teori
berkat pergaulan antropologi dengan disiplin-disiplin ilmu lain yang relevan.

7. Konsep dan isu lingkungan
Mata kuliah ini membahas dua cakupan utama, yaitu pertama memberi
pengetahuan tentang konsep dasar-dasar ekologi dan kedua, memberi pengetahuan
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dan pemahaman tentang isu dan permasalahan lingkungan dan pembangunan. Pada
konsep dasar-dasar ekologi akan dibahas berbagai konsep atau teori tentang dasar-
dasar ekologi, seperti sistem ekologi atau ekosistem; keseimbangan lingkukungan
dan keteraturan alam dengan adanya arus energi, materi dan informasi; rantai dan
jaring makanan; habitat, relung dan biome; daerah teritori dan daerah jelajah;
evolusi, adaptasi dan co-adaptasi; sistem produktivitas, stabilitas, equitabilitas dan
sustainibilitas; daya lenting, daya dukung lingkungan; dan interaksi manusia
dengan lingkungan. Sedangkan pada isu dan permasalahan lingkungan akan
dibahas berbagai gangguan/kerusakan lingkungan secara lokal maupun global,
seperti kerusakan hutan, banjir, longsor, pencemaran udara, pencemaran air,
degradasi lahan pertanian, gangguan/kepunahan flora dan fauna, kerusakan hutan
mangrove dan terumbu karang, kerusakan hutan gambut, ledakan hama dan
penyakit, pemanasan global, mekanisme pembangunan bersih (CDM),
pembangunan berkelanjutan dan agenda 21.

8. Etnografi
Mata kuliah ini memperbincangkan dan membahas etnografi sebagai acuan dalam
memahami dan memaknai konsep kebudayaan sebagai pengetahuan yang diperoleh
dan digunakan untuk menginterpretasi pengalaman, yang mewujudkan tingkah
laku, dan strategi tindakan dalam hidup sehari-hari. Dalam konteks pemahaman dan
pemaknaan seperti itu etnografi bukan hanya berisi uraian atau penggambaran
untuk merekonstruksi sejarah kebudayaan masyarakat tetapi juga memperhatikan
aspek interaksi dalam masyarakat atau suku-bangsa pada ruang hidup keseharian,
juga dalam kuliah ini akan diperbincangkan etnografi sebagai sebuah metode
yang menawarkan pendekatan, pengumpulan kisah-kisah kehidupan, wawancara
etnografis, observasi partisipatif, kombinasi diantaranya, ataupun studi
domumentasi, termasuk menawarkan konsep the development research (alur
penelitian maju bertahap) dalam melakukan wawancara seperti dikemukakan oleh
James P. Spradley

9. Teori-Teori dan Isu Pembangunan
Teori-teori dan isu pembangunan merupakan mata kuliah yang akan membahas
pokok-pokok persoalan yang berkaitan dengan program pembangunan dan
perubahan sosial. Pembahasan teori akan mencakup pengertian tentang
pembangunan, teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori paska
ketergantungan, konsep dan teori tentang pembangunan yang direncanakan dan
tidak terencana (planed and unplanned development), konsep tentang pembangunan
dan lingkungan, konsep-konsep dan teori tentang perubahan sosial, dan teori-teori
alternatif dalam pembangunan. Dengan mengikuti perkuliahan ini, diharapkan
mahasiswa akan memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis
tentang konsekuensi program pembangunan terhadap terjadinya perubahan sosial.

10. Jender dan Pembangunan
Mata kuliah ini mempelajari berbagai pemikiran dan konsep tentang jender di
dalam kaitannya dengan isu, strategi, dan arah kebijakan pembangunan.
Pembahasan dimulai dengan memperkenalkan konsep dasar dan teori gender,
sejarah pendekatan gender dalam pembangunan, isu-isu dalam perencanaan strategi
dan kebijakan pembangunan berwawasan gender, serta contoh-contoh kasus
implementasi pembangunan berwawasan gender di Indonesia,  dan di berbagai
negara lain.
Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan dan
kemampuan untuk menggunakan perspektif gender untuk menganalisis fenomena
dan problem pembangunan berbasis gender, dan menerapkan wawasan persamaan
gender dalam perencanaan strategi dan kebijakan pembangunan.
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11. Antropologi dan Lingkungan I
Mata kuliah ini membahas pemahaman tentang keterkaitan dan interaksi antara
manusia, sistem organisasi, sumberdaya alam dan sumberdaya binaan serta
lingkungan hidup, dan aktivitas-aktivitas pembangunan. Secara lebih khusus,
membahas aktivitas manusia dan perubahan sistem ekologi, terutama dalam
kaitannya dengan persoalan dalam pengelolaan sumberdaya alam, persoalan
degradasi lingkungan seperti deforestasi, banjir dan kekeringan, persoalan dalam
pembangunan pertanian, dan persoalan yang berkaitan dengan isu pertumbuhan
penduduk. Beberapa kasus pilihan akan dibahas oleh mahasiswa dan didiskusikan
dalam kelas.

12. Antropologi dan Lingkungan II
Sebagai Kelanjutan dari perkuliahan Antropologi dan Lingkungan 1, mata kuliah
ini membahas keterkaitan antara manusia dan lingkungan dari perspektif ekologi
politik. Pembahasan antara lain mencakup sejarah pengembangan pendekatan
Political ecology yang menggabungkan pendekatan ecology/human ecology dan
ekonomi politik. Dalam perkuliahan, akan dibahas pula penggunaan pendekatan
ekologi politik dalam menjelaskan persoalan dan pengelolaan sumberdaya
alam/lingkungan. Berbagai contoh kasus akan disajikan dan dibahas oleh mahasiwa
untuk memperkaya pemahaman mengenai ekologi politik sebagai suatu
pendekatan/perspektif dalam menjelaskan persoalan-persoalan lingkungan.

13. Teori Perencanaan Sosial dan Model Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat, sebagai sebuah disiplin dan profesi kemanusiaan,
memiliki pendekatan yang secara khusus memfokuskan pada pemberdayaan
masyarakat, baik sebagai komunitas (community) maupun sosietas (society). Mata
kuliah ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman teoretis dan praktis mengenai
pemberdayaan masyarakat tingkat lanjut (advanced community empowerment)
sebagai salah satu metode pekerjaan sosial pada aras makro (macro practice), yaitu
Pengembangan Masyarakat (Community Development). Selain membahas konsep,
model dan pengembangan masyarakat, mata kuliah ini juga memberikan kerangka
kerja (framework) mengenai bagaimana merancang, mengimplementasikan serta
melakukan monitoring dan evaluasi program-program pemberdayaan masyarakat.

14. Perencanaan Partisipatif dan Teknik-Teknik Perencanaan Sosial
Mata kuliah ini mempelajari teori, prinsip dan asumsi-asumsi yang mendasari
perlunya partisdipasi publik dalam perencanaan pembangunan, ruang lingkup, jenis
tahapan dan mekanisme partisipasi publik yang diperlukan dalam perencanaan
pembangunan. Mata kuliah ini juga akan mengkaji berbagai pendekatan dan
metode perencanaan pembangunan serta mengidentifikasi peluang dan prasyarat
(politik, teknis, adminstratif) bagi partisipasi publik dalam perencanaan
pembangunan. Dalam perkuliahan ini dibahas juga teknik-teknik yang lazim
digunakan dan amat penting bagi pekerja yang terlibat dalam pemberdayaan
masyarakat. Pembahasan dimulai dengan penjelasan tentang konsep-konsep utama,
seperti apa itu perencanaan, perencanaan sosial; ketidakberdayaan (helplessness),
ketidakberdayaan yang dipelajari (learn helplessness) dan pemberdayaan
(empowerment). Selanjutnya, pembahasan diarah kan pada pendekatan, model dan
strategi perencanaan sosial; difokuskan juga pada tujuan, model, dan strategi
pemberdayaan pada level mikro, mezzo dan makro, target pemberdayaan, proses
dan elemen praktek pemberdayaan, dimensi intervensi pemberdayaan dan aplikasi
teknik tersebut pada level mikro seperti konseling dan terapi, manajemen stress,
dan intervensi krisis. Pada level mezzo, teknik-teknik pendidikan dan pelatihan,
capacity building, dan group dynamic diperkenalkan, sedangkan pada level makro,
teknik-teknik pemberdayaan seperti advokasi kebijakan sosial, aksi sosial,
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kampanye sosial, lobbiying, mass-media apeal, pengorganisasian masyarakat dan
manajemen konflik.

15. Perencanaan pada Masyarakat Sederhana
Salah Satu ciri yang mencolok di Wilayah Asia Tenggara, adalah keragaman
kebudayaan yang berasal dari beberapa ratus suku minoritas pribumi yang
menghuni daerah pedalaman (pegunungan), hutan, dan pesisir dengan sebutan bagi
mereka dikenal dengan pelbagai istilah: seperti orang gunung (highlanders), orang
asli (aborigines), orang hutan (forest people), pribumi (natives), orang laut, dan
masyarakat terasing yang untuk Indonesia sejak tahun 1999 berubah sebutan
menjadi komunitas adat terpencil; kesemua itu dikenal dalam tataran teori dengan
istilah tribe society atau masyarakat sederhana. Berbagai kebijakan diarahkan untuk
menarik penduduk asli ke arus utama kehidupan masyarakat luas (modernisasi),
dalam kuliah ini perbincangan akan diarahkan untuk menjawab soalan mengapa
perlunya perencanaan pada masyarakat sederhana dikaitkan dengan pendekatan
kebudayaan serta bagaimana masyarakat sederhana memaknai dan melakukan
perubahan.

16. Perencanaan pada Masyarakat Perdesaan
Mata kuliah ini mempelajari konsepsi tentang masyarakat perdesaan dari perspektif,
sosiologis, budaya, ekonomi, politik, maupun administratif pemerintahan. Desa
dipahami sebagai ruang (space) bagi berlangsungnya berbagai kegiatan
pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga pemahaman mengenai berbagai
karakteristik masyarakat desa menjadi penting sebagai bahan informasi dalam
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Ruang lingkup mata kuliah
ini meliputi kajian tentang desa, tipologi desa, karakteristik masyarakat desa, serta
pola-pola keterkaitan desa dengan masyarakat desa.

17. Perencanaan pada Masyarakat Perkotaan
Mata kuliah ini terbagi atas dua bagian. Bagian pertama membahas konsep kota,
pengotaan (urbanisasi) dan kehidupan sosial-budaya masyarakat perkotaan
(urbanisme); dan perkembangan pendekatan antropologi terhadap masyarakat
perkotaan (ekologi perkotaan a la Chicago; perspektif lokal-supralokal; etnografi
pembangunan; politik-ekonomi; representasi: arsitektur dan identitas). Bagian
kedua membahas perencanaan pada masyarakat perkotaan yang meliputi: tinjauan
terhadap berbagai perspektif perencanaan kota (planologi dan geografi);
pembahasan sisi sosial budaya pada kasus-kasus perencanaan perkotaan;  peranan
antropologi dalam perencanaan perkotaan.

18. Gerakan sosial
Mata kuliah ini akan mengupas gerakan sosial sebagai fenomena kontemporer
sebagai tanggapan atas dan akibat dari proses globalisasi dan pembangunan.
Globalisasi, dalam bentuk perluasan dan integrasi kapital, produksi, dan pasar—
secara umum pembangunan—telah mendorong munculnya berbagai gerakan sosial
sebagai upaya melindungi sumber-sumber daya, identitas dan  kemandirian budaya.
Pada saat yang sama, sarana komunikasi yang semakin canggih dan pertumbuhan
komunitas global melalui berbagai badan dan organisasi dunia, gerakan-gerakan
akar rumput, dan non-governmental organizations (NGOs) semakin menumbuhkan
kesadaran akan ketimpangan distribusi manfaat dan risiko serta kemelaratan dan
kesejahteraan akibat pembangunan dan proses globalisasi. Gerakan sosial
merupakan global ecumene yang menghadirkan dirinya dalam berbagai bentuk dan
cara [budaya] baru sebagai tanggapan atas ketimpangan tersebut. Beberapa bentuk
gerakan sosial terkait dengan isu pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber
daya, konservasi dan degradasi lingkungan, identitas dan kemandirian budaya serta
hak asasi manusia akan dibahas dalam kuliah ini.
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19. Seminar Isu Lingkungan dan Seminar Perencanaan Sosial
Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memahami
berbagai isu lingkungan dan perencanaan sosial dengan mempelajari berbagai
fenomena dan gejala dengan menyusun research paper setelah melalui proses
penelitian ‘kecil’. Makalah disusun, diarahkan dan diseminarkan dihadapan dosen-
dosen yang berkaitan dengan topik yang dipilih oleh mahasiswa yang bersangkutan.
Telaah topik dalam makalah harus menerapkan konsep dan teori yang telah
dipelajari.

20. Seminar Usulan Penelitian
Presentasi mengenai usulan penelitian (research proposal) peserta didik masing-
masing sesuai dengan tema/topik penelitian yang telah ditetapkan dan hasil pra-
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam ekspose ini seyogyanya
memunculkan research problem, kerangka pemikiran, research design dan
research plan, metodologi penelitian (baik metode maupun teknik penelitian –
pengumpulan, pengolahan dan analisis data) bahkan sampai dengan pengujian
Instrumen Penelitian di depan Tim Dosen Pembimbing dan Penguji yang telah
ditetapkan.

21. Tesis
Penyusunan Tesis dapat dilakukan setelah peserta didik memenuhi seluruh
persyaratan administratif dan akademis. Karya tulis yang didasarkan pada
penelitian mandiri yang telah disetujui untuk dilanjutkan berdasarkan forum
Seminar Usulan Penelitian (SUP) dan harus dipertanggungjawabkan secara lisan
dalam sidang ujian akhir (Ujian Tesis) di depan Dosen Penguji dan harus
dipertanggungjawabkan secara tertulis dari Tim Pembimbing dan Penelaah yang
telah ditetapkan.

c. Daftar Dosen
1. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Guru Besar
1) Prof. .A. Djadja Saefullah, M.A., Ph.D. (Flinders University, Australia);
2) Prof. Dr. H. Haryo S. Martodirdjo (Universitas Padjadjaran);
3) Prof. H. Oekan Soekotjo Abdullah, M.A., Ph.D. (The University of California,

Berkeley, A.S.);
4) Prof. (Em.) H. Judistira K. Garna, Ph.D. (Universiti Kebangsaan Malaysia);

2. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Doktor
1) Dr. Opan S. Suwartapradja. M.Si. (Universitas Padjadjaran);
2) Dr. Selly Riawanti, M.A. (Universitas Indonesia);
3) Budhi Gunawan, M.A., Ph.D. (University of Tokyo, Jepang);
4) Rini S. Sumarwoto, M.A., Ph.D.
5) Dr. Yadi Supriyadi, D.E.A. (Aix Marseille III University, Perancis)..
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6) Program Studi Magister Ilmu Sosial Konsentrasi Ilmu Pemerintahan

a. Daftar Mata Kuliah
No. Semester Mata Kuliah SKS
1 Pra-

Pascasarjana
Penulisan Karya Ilmiah 0

2 Statistika Sosial 0
Jumlah 0

3 I Filsafat Ilmu 3
4 Metode Penelitian Sosial 3
5 Hubungan Keuangan Pusat dan

Daerah
3

6 Perubahan Sosial dan Isu-isu
Pemerintahan

3

7 Pemerintahan Indonesia 3
Jumlah 15

8 II Metodologi Ilmu Pemerintahan 3
9 Birokrasi Pemerintahan 3

10 Kebijakan Publik 3
11 Demokrasi dan Civil-Society 3
12 Konstitusi dan Kelembagaan

Negara
3

Jumlah 15
13 Alih

Semester
Seminar Usulan Penelitian 1

Jumlah 1
14 III Etika Pemerintahan 3
15 Manajemen Pemerintahan 3
16 Perbandingan Pemerintahan 3

Jumlah 9
17 IV Tesis 6

Jumlah 6
Jumlah Keseluruhan 46

b. Deskripsi Mata Kuliah
1) Penulisan Karya Ilmiah

Mata kuliah ini membahas tahap-tahap dalam melakukan penulisan karya ilmiah
yang mencakup penetapan topik dan perumusan masalah penelitian, kajian
kepustakaan, perumusan kerangka pemikiran dan hipotesis, pemilihan variabel
penelitian, pemilihan metode dan pembuatan rancangan penelitian, pengumpulan
data, analisis, dan penulisan karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan. Selain materi tersebut, pada awal perkuliahan matrikulasi ini, akan
didiskusikan beberapa materi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh mahasiswa
dalam mencari jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapinya, kaitan antara
teori dan praktik. Setelah mengikuti matrikulasi ini, mahasiswa diharapkan
mengetahui dan mampu menjelaskan dan menyusun Usulan Penelitian.

2) Statistika Sosial
Menelaah pengertian-pengertian mendasar mengenai metode statistika sosial untuk
mendukung penelitian sosial, seperti operasionalisasi variabel, pengukuran,
penskalaan (scaling), penentuan sampel (sampling), indikator (indicator), dan
parameter (parameter), instrumen penelitian, pengumpulan, pengolahan dan
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analisis data. Analisis regresi dan korelasi: linear sederhana, linear multipel, parsial,
parsial-multipel. Mempelajari analisis regresi dan korelasi: linear sederhana, linear
multipel, parsial, parsial-multipel, regresi non-linear, regresi polinom. Dibahas pula
analisis jalur dan analisis hubungan linear struktural: rekursif, nonrekursif,
pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, pengaruh total, a-priori-trimmed
recursive system test, a-posteriori-trimmed recursive system test. Korelasi
tetrachoric, korelasi biserial dan point biserial. Korelasi point multi-serial. Rasio
korelasi. Korelasi Spearman. Korelasi Kendall. Beberapa macam koefisien asosiasi.
Statistika non-parametrik: satu sampel, sample berpasangan, sampel independen.
Teknik elaborasi: kausal, spurious, spesifikasi, supresi.

3) Filsafat Ilmu
Membahas tentang ruang lingkup ilmu pengetahuan yang meliputi ontologi,
epistemologi, dan aksiologi. Pencarian kebenaran atau penguasaan metodologi ilmu
pengetahuan sosial. Manusia yang berkemampuan untuk mengetahui dengan
penalaran yang sistematis. Sejarah perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan.
Dunia empiris dan rasio, dengan kombinasinya membentuk anatomi ilmu
pengetahuan. Penalaran deduktif dan induktif sebagai metodologi dalam
membentuk premis-premis ilmu pengetahuan. Mempelajari berbagai pendekatan
dalam ilmu sosial.

4) Metode Penelitian Sosial
Mata kuliah ini membahas dua tema besar. Yang pertama adalah tentang proses
penelitian (research process). Proses penelitian (research process) membicarakan
tahap-tahap dalam melakukan penelitian yang mencakup penetapan topik dan
perumusan masalah penelitian, kajian kepustakaan, perumusan kerangka pemikiran
dan hipotesis, pemilihan variabel penelitian, pemilihan metode dan pembuatan
rancangan penelitian, pengumpulan data, analisis, dan penulisan laporan. Selain
materi tersebut, pada awal perkuliahan matrikulasi ini, akan didiskusikan beberapa
materi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia dalam mencari jawaban
atas berbagai persoalan yang dihadapinya, kaitan antara teori dan penelitian, dan
ruang lingkup kausalitas.
Tema kedua yang akan dibahas adalah tentang metode penelitian (research
methods) yang biasa diguanakan dalam ilmu-ilmu sosial. Secara umum, materi ini
akan membicarakan penggunaan metode kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi
kedua metode tersebut.
Dengan mengikuti mata kuliah ini, pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan
mengetahui dan mampu menjelaskan proses penelitian serta penggunaan metode
kualitatif dan kuantitatif. Lebih khusus, mahasiswa diharapkan mampu menyusun
Usulan Penelitian.

5) Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Menelaah dinamika hubungan keuangan pusat dan daerah, menyangkut
desentralisasi fiskal, politik anggaran, struktur anggaran, otonomi pendapatan,
otonomi pembiayaan, proses penganggaran, serta pertanggungjawaban anggaran.

6) Perubahan Sosial dan Isu-isu Pemerintahan
Mengkaji beberapa teori sosial yang merupakan landasan bagi pertumbuhan ilmu-
ilmu sosial, khususnya Ilmu Pemerintahan. Hal ini akan berkaitan dengan grand
theory, middle theory, narrow theory, dan applied theory dalam perubahan sosial
dan isu-isu pemerintahan serta mengkaji teori-teori perubahan sosial dari berbagai
perspektif yang berkembang.

7) Pemerintahan Indonesia
Mempelajari seluk-beluk perkembangan pemerintahan Indonesia dalam arti luas
(menyangkut hubungan legislatif eksekutif yudikatif) sejak kemerdekaan sampai
kini dan di masa depan dari berbagai perspektif. Selain itu dikenalkan pula berbagai
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proses dan mekanisme pemerintahan yang terjadi dan melingkupi pemerintahan
Indonesia kontemporer.

8) Metodologi Ilmu Pemerintahan
Membahas state of the art Ilmu Pemerintahan, yaitu membahas langkah-langkah
yang harus ditempuh dalam memahami konsep/teori Ilmu Pemerintahan, langkah-
langkah pengembangan konsep/teori Ilmu Pemerintahan, dan penerapannya.
Dibahas juga pendekatan-pendekatan dalam memahami dan menganalisis masalah-
masalah pemerintahan serta membandingkan kelebihan dan kekurangannya.

9) Birokrasi Pemerintahan
Membahas pengertian, konsep dan teori birokrasi serta perkembangannya, sejarah
birokrasi dan perkembangan birokrasi, birokrasi dikaitkan dengan good governance
dan clean government dan problematika birokrasi.

10) Kebijakan Publik
Menelaah berbagai perkembangan konsep dan teori Kebijakan Publik. Pembahasan
meliputi pengertian, proses, tipe, model dan pendekatan, struktur dalam konteks
Kebijakan Publik. Membahas keterkaitan antara Kebijakan Publik dengan
decision-making process.

11) Demokrasi dan Civil Society
Membahas konsep, teori dan praktik demokrasi dan civil society, serta masalah
yang terkait dengan sifat, persyaratan-persyaratan, pluralisme dan
multikulturalisme di negara-negara maju dan berkembang. Selain itu, juga dibahas
demokrasi dalam kasus-kasus penyelenggaraan pemerintahan.

12) Konstitusi dan Kelembagaan Negara
Menelaah teori-teori konstitusi dan institusi negara baik dari perspektif
pemerintahan maupun hukum tata negara di Indonesia dan negara lain. Selanjutnya
dielaborasi sejarah perkembangan konstistusi (UUD) dan kelembagaan negara
(suprastruktur politik) beserta analisis hubungan antarlembaga di Indonesia dan isu-
isu kontemporer yang berkenaan dengan konstitusi dan kelembagaan negara di
Indonesia.

13) Seminar Usulan Penelitian
Membuat rancangan penelitian berdasarkan sistematika dan tema/topik penelitian
yang telah ditetapkan, serta mempresentasikannya di depan Tim Dosen
Pembimbing dan Penguji.

14) Etika Pemerintahan
Mempelajari nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam berperilaku dan dalam
hubungan antara penguasa dan yang dikuasai. Membahas masyarakat politik
(political community) ditinjau dari beberapa perspektif. Ditinjau juga peran pejabat
pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, terutama dikaitkan dengan norma dan
nilai yang dianut oleh masyarakat.

15) Manajemen Pemerintahan
Mempelajari pengelolaan pemerintahan mulai dari perencanaan, baik yang bersifat
filosofis (ideologi negara), strategis (perencanaan strategis), pelaksanaan, hingga
pengawasannya.

16) Perbandingan Pemerintahan
Membandingkan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara, yakni di
negara maju dan negara berkembang, yang berhubungan dengan penyelenggaraan
kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta undang-undang pemerintahan
yang berlaku.

17) Tesis
Penyusunan Tesis dapat dilakukan setelah peserta didik memenuhi seluruh
persyaratan administratif dan akademis. Karya tulis yang didasarkan pada
penelitian mandiri yang telah disetujui untuk dilanjutkan berdasarkan forum
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Seminar Usulan Penelitian (SUP) dan harus dipertanggungjawabkan secara lisan
dalam sidang ujian akhir (Ujian Tesis) di depan Dosen Penguji dan harus
dipertanggungjawabkan secara tertulis dari Tim Pembimbing dan Penelaah yang
telah ditetapkan.

c. Daftar Dosen
1. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Guru Besar
1) Prof. H.A. Djadja Saefullah, M.A., Ph.D. (Flinders University, Australia);
2) Prof. Dr. Josy Adiwisastra (Universitas Padjadjaran);
3) Prof. Dr. H. Asep Kartiwa, S.H., M.S. (Universitas Padjadjaran);
4) Prof. Dr. Nasrullah Nazsir, M.S. (Universitas Padjadjaran);
5) Prof. Dr. H. Utang Suwaryo, M.A. (Universitas Padjadjaran);
6) Prof. Prof. Dr. H. Dede Mariana, M.Si. (Universitas Padjadjaran);
7) Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A. (Universitas Padjadjaran);
8) Prof. H. Oekan Soekotjo Abdullah, M.A., Ph.D. (The University of California,

Berkeley, A.S.);
9) Prof. Dr. H. Haryo S. Martodirdjo (Universitas Padjadjaran);
10) Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. (Universitas Padjadjaran);
11) Prof. (Em.) Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H. (Universitas Padjadjaran);
12) Prof. (Em.) H. Judistira K. Garna, Ph.D. (Universiti Kebangsaan Malaysia);

2. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Doktor
1) Dr. Franciscus van Ylst, M.Hum, (Universitas Indonesia);
2) Hj. R. Tati Rukminijati, M.Si., Ph.D. (Universiti Malaya);
3) Dr. Arry Bainus, M.A. (Universitas Indonesia);
4) Budhi Gunawan, M.A., Ph.D. (University of Tokyo, Jepang);
5) Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum. (Universitas Padjadjaran);
6) Mudiyati Rahmatunnisa, M.A., Ph.D. (University of Western Australia);
7) Dr. Yadi Supriyadi, D.E.A. (Aix Marseille III University, Perancis).

7) Program Studi Ilmu Sosial Konsentrasi Kebijakan Publik
a. Daftar Mata Kuliah

No. Semester Mata Kuliah SKS
1 Pra-Pascasarjana Penulisan Karya Ilmiah 0
2 Statistika Sosial 0

Jumlah 0
3 I Filsafat Ilmu 3
4 Metode Penelitian Sosial 3
5 Penelitian Kebijakan Publik 3
6 Teori dan Sistem Kebijakan Publik 3
7 Kelembagaan Politik dan Kebijakan Publik 3

Jumlah 15
8 II Etika Jabatan Publik 3
9 Ekonomi Politik Kebijakan Publik 3

10 Hukum dan Kebijakan Publik 3
11 Formulasi dan Proses Kebijakan Publik 3
12 Implementasi Kebijakan Publik 3

Jumlah 15
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13 Alih Semester Seminar Usulan Penelitian 1
Jumlah 1

14 III Advokasi Kebijakan Publik 3
15 Evaluasi dan Asesmen Kebijakan Publik 3
16 Isu-isu Kebijakan Publik Kontemporer 3

Jumlah 9
17 IV Tesis 6

Jumlah 6
Jumlah Keseluruhan 46

b. Deskripsi Mata Kuliah
1) Penulisan Karya Ilmiah

Mata kuliah ini membahas tahap-tahap dalam melakukan penulisan karya ilmiah
yang mencakup penetapan topik dan perumusan masalah penelitian, kajian
kepustakaan, perumusan kerangka pemikiran dan hipotesis, pemilihan variabel
penelitian, pemilihan metode dan pembuatan rancangan penelitian, pengumpulan
data, analisis, dan penulisan karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan. Selain materi tersebut, pada awal perkuliahan matrikulasi ini, akan
didiskusikan beberapa materi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh mahasiswa
dalam mencari jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapinya, kaitan antara
teori dan praktik. Setelah mengikuti matrikulasi ini, mahasiswa diharapkan
mengetahui dan mampu menjelaskan dan menyusun Usulan Penelitian.

2) Statistika Sosial
Menelaah pengertian-pengertian mendasar mengenai metode statistika sosial untuk
mendukung penelitian sosial, seperti operasionalisasi variabel, pengukuran,
penskalaan (scaling), penentuan sampel (sampling), indikator (indicator), dan
parameter (parameter), instrumen penelitian, pengumpulan, pengolahan dan
analisis data. Analisis regresi dan korelasi: linear sederhana, linear multipel, parsial,
parsial-multipel. Mempelajari analisis regresi dan korelasi: linear sederhana, linear
multipel, parsial, parsial-multipel, regresi non-linear, regresi polinom. Dibahas pula
analisis jalur dan analisis hubungan linear struktural: rekursif, nonrekursif,
pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, pengaruh total, a-priori-trimmed
recursive system test, a-posteriori-trimmed recursive system test. Korelasi
tetrachoric, korelasi biserial dan point biserial. Korelasi point multi-serial. Rasio
korelasi. Korelasi Spearman. Korelasi Kendall. Beberapa macam koefisien asosiasi.
Statistika non-parametrik: satu sampel, sample berpasangan, sampel independen.
Teknik elaborasi: kausal, spurious, spesifikasi, supresi.

3) Filsafat Ilmu
Membahas tentang ruang lingkup ilmu pengetahuan yang meliputi ontologi,
epistemologi, dan aksiologi. Pencarian kebenaran atau penguasaan metodologi ilmu
pengetahuan sosial. Manusia yang berkemampuan untuk mengetahui dengan
penalaran yang sistematis. Sejarah perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan.
Dunia empiris dan rasio, dengan kombinasinya membentuk anatomi ilmu
pengetahuan. Penalaran deduktif dan induktif sebagai metodologi dalam
membentuk premis-premis ilmu pengetahuan. Mempelajari berbagai pendekatan
dalam ilmu sosial.

4) Metode Penelitian Sosial
Mata kuliah ini membahas dua tema besar. Pertama adalah tentang proses
penelitian (research process). Proses penelitian (research process) membicarakan
tahap-tahap dalam melakukan penelitian yang mencakup penetapan topik dan
perumusan masalah penelitian, kajian kepustakaan, perumusan kerangka pemikiran
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dan hipotesis, pemilihan variabel penelitian, pemilihan metode dan pembuatan
rancangan penelitian, pengumpulan data, analisis, dan penulisan laporan. Selain
materi tersebut, pada awal perkuliahan matrikulasi ini, akan didiskusikan beberapa
materi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia dalam mencari jawaban
atas berbagai persoalan yang dihadapinya, kaitan antara teori dan penelitian, dan
ruang lingkup kausalitas.
Tema kedua yang akan dibahas adalah tentang metode penelitian (research
methods) yang biasa diguanakan dalam ilmu-ilmu sosial. Secara umum, materi ini
akan membicarakan penggunaan metode kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi
kedua metode tersebut.
Dengan mengikuti mata kuliah ini, pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan
mengetahui dan mampu menjelaskan proses penelitian serta penggunaan metode
kualitatif dan kuantitatif. Lebih khusus, mahasiswa diharapkan mampu menyusun
Usulan Penelitian.

5) Teori dan Sistem Kebijakan Publik
Menelaah berbagai teori dan konsep yang berkembang dalam Kebijakan Publik.
Pembahasan akan meliputi pengertian, proses, tipe dan macam, model dan
pendekatan, maupun struktur dalam konteks Kebijakan Publik. Selain itu dibahas
pula keterkaitan Kebijakan Publik dengan decision-making process. Membahas
pula berbagai aspek kebijakan, proses analisis baik kualitatif maupun kuantitatif
mengenai segala aspek substansi Kebijakan Publik. Topik-topik pembahasannya
meliputi .analisis masalah, analisis kekuatan lapangan, analisis budget dan sumber
daya pendukung, analisis prospek kebijakan publik, teknik perumusan kebijakan,
analisis pro dan kontra, dan analisis umpan balik Kebijakan Publik.

6) Kelembagaan Politik dan Kebijakan Publik
Mempelajari pentingnya peran lembaga-lembaga politik, baik formal maupun
informal, dalam proses kebijakan. Dalam mata kuliah ini dibahas mengenai konsep
perwakilan, lembaga perwakilan, serta fungsi-fungsinya yang terkait dengan proses
kebijakan. Selain itu, relasi antaraktor dalam lembaga-lembaga politik tersebut juga
dipelajari sebagai bagian penting yang mempengaruhi proses kebijakan.

7) Etika Jabatan Publik
Para pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya seringkali dihadapkan pada
berbagai pilihan, termasuk etika yang berkaitan dengan norma dan nilai yang dianut
oleh masyarakat. Dibahas pula berbagai masalah yang berkaitan dengan etika dan
pilihan-pilihan yang harus dipecahkan oleh para pejabat publik tersebut dalam
proses pembuatan keputusan. Membahas perilaku para pejabat publik dalam
melaksanakan tugasnya dan kegiatan administrasi, yang seringkali dihadapkan pada
berbagai pilihan termasuk etika yang berkaitan dengan norma dan nilai yang dianut
oleh masyarakat. Dibahas pula berbagai masalah yang berkaitan dengan etika dan
pilihan-pilihan yang harus dipecahkan oleh para pejabat publik tersebut dalam
proses pembuatan keputusan. Dibahas mengenai proses perilaku individu sampai
menjadi perilaku organisasi, konflik, dan penyimpangan-penyimpangan perilaku
dalam organisasi serta hubungan lingkungan dengan perilaku organisasi.

8) Hukum dan Kebijakan Publik
Hukum memaksa sekaligus memfasilitasi pembuatan kebijakan. Sebagai pelaksana
kebijakan, para administrator juga diberdayakan dan sekaligus dibatasi oleh hukum
dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Matakuliah ini
mempelajari keterkaitan antara hukum dan pembuatan kebijakan dalam negara
modern, serta peran yang dilakukan oleh para anggota legislatif, eksekutif,
lembaga-lembaga independen, dan lembaga peradilan dalam mengartikulasikan
kepentingan, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan. Juga dipelajari
sejauhmana penentuan kebijakan menjadi lebih atau kurang otoritatif sebagai suatu
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proses hukum, bagaimana berbagai cabang pemerintah berkontribusi terhadap
proses tersebut, dan dalam hal apa proses tersebut terjadi.

9) Seminar Usulan Penelitian
Membuat rancangan penelitian berdasarkan sistematika dan tema/topik penelitian
yang telah ditetapkan, serta mempresentasikannya di depan Tim Dosen
Pembimbing dan Penguji.

10) Advokasi Kebijakan Publik
Mata kuliah ini difokuskan pada fase ”post-decisional” dari proses kebijakan publik
yang mencakup proses penyiapan instrumen-instrumen yang diperlukan untuk
menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, dari sisi kelembagaan, proses,
aspek-aspek teknis, serta ukuran-ukuran keberhasilan implementasi kebijakan.
Advokasi kebijakan dipelajari dalam kaitannya dengan analisis pascaimplementasi,
yang menyangkut perubahan, dampak, dan eksternalitas kebijakan publik.

11) Isu-isu Kebijakan Publik Kontemporer
Mengembangkan kebijakan-kebijakan supaya tetap memenuhi tuntutan perubahan
lingkungan dan kemajuan pengetahuan merupakan tanggung jawab bagi seorang
pejabat publik. Mata pelajaran ini mengupas berbagai studi kasus Kebijakan Publik
di Indonesia yang berkaitan dengan pembangunan politik, pembangunan ekonomi,
kebijakan pertanian, kebijakan lingkungan, perencanaan sosial, strategi dan
kebijakan keamanan, politik hukum, serta kemitraan dengan pelaku usaha dan
swasta dalam pelaksanaan kebijakan.

12) Tesis
Penyusunan Tesis dapat dilakukan setelah peserta didik memenuhi seluruh
persyaratan administratif dan akademis. Karya tulis yang didasarkan pada
penelitian mandiri yang telah disetujui untuk dilanjutkan berdasarkan forum
Seminar Usulan Penelitian (SUP) dan harus dipertanggungjawabkan secara lisan
dalam sidang ujian akhir (Ujian Tesis) di depan Dosen Penguji dan harus
dipertanggungjawabkan secara tertulis dari Tim Pembimbing dan Penelaah yang
telah ditetapkan.

c. Daftar Dosen
1. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Guru Besar
1) Prof. H.A. Djadja Saefullah, M.A., Ph.D. (University, Flinders University,

Australia);
2) Prof. Dr. Josy Adiwisastra (Universitas Padjadjaran);
3) Prof. Dr. H. Asep Kartiwa, S.H., M.S. (Universitas Padjadjaran);
4) Prof. Dr. H. Budiman Rusli, M.S. (Universitas Padjadjaran);
5) Prof. Dr. H. Nasrullah Nazsir, M.S. (Universitas Padjadjaran);
6) Prof. Dr. H. Utang Suwaryo, M.A. (Universitas Padjadjaran);
7) Prof. Prof. Dr. H. Dede Mariana, M.Si. (Universitas Padjadjaran);
8) Prof. H. Oekan Soekotjo Abdullah, M.A., Ph.D. (The University of California,

Berkeley, A.S.);
9) Prof. Dr. H. Haryo S. Martodirdjo (Universitas Padjadjaran);
10) Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. (Universitas Padjadjaran);
11) Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, M.A. (Universitas Padjadjaran);

12) Prof. (Em.) Dr. Rusadi Kantaprawira (Universitas Padjadjaran);
13) Prof. (Em.) Dr. H. Dedi Rosadi, M.S. (Universitas Padjadjaran);
14) Prof. (Em.) H. Judistira K. Garna, Ph.D. (Universiti Kebangsaan Malaysia);

2. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Doktor
1) Dr. Franciscus van Ylst, Drs., M.Hum (Universitas Indonesia);



Pedoman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran
Tahun Akademik 2013/2014 202

2) Tati Rukminijati, Ph.D. (Universiti Malaya)
3) Dr. Asep Sumaryana, M.Si. (Universitas Padjadjaran);
4) Dr. Hj. Sintaningrum, M.T. (Universitas Padjadjaran);
5) Dr. H. Entang Adhy Muhtar, M.S. (Universitas Padjadjaran);
6) Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. (Universitas Padjadjaran);
7) Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D. (Oklahoma University, A.S.);
8) Dr. Yadi Supriyadi, D.E.A. (Aix Marseille III University, Perancis).

3. Dosen Luar Biasa Universitas Padjadjaran: Guru Besar
1) Prof. Dr. Asep Warlan, S.H., M.H. (Universitas Indonesia);
8) Program Studi Ilmu Sosial Konsentrasi Hubungan Internasional

a. Daftar Mata Kuliah
No. Semester Mata Kuliah SKS
1 Pra-Pascasarjana Penulisan Karya Ilmiah 0
2 Statistika Sosial 0

Jumlah 0
3 I Filsafat Ilmu 3
4 Metode Penelitian Sosial 3
5 Metodologi Hubungan Internasional 3
6 Teori Hubungan Internasional: Arus Utama

dan Kontemporer
3

Jumlah 12
7 II Tata Pemerintahan Global (Global

Governance)
3

8 Politik Dunia dan Globalisasi 3
9 Keamanan Global: Teori dan Isu 3

10 Ekonomi Politik Global: Teori dan Isu 3
Jumlah 12

11 Alih Semester Seminar Usulan Penelitian 1
12 Kajian Pustaka Kritis (Reading Course) 3

Jumlah 4
13 III *)

Konsentrasi
Studi Ekonomi Politik

Global

Bisnis, Perdagangan dan Keuangan Global 3
14 Dinamika Bisnis dan Ekonomi Politik di

Asia-Pasifik
3

15 Manajemen dan Pembangunan Internasional 3
16 Identitas, Media dan Isu-isu

Transnasionalisme
3

Jumlah 12
17 III *)

Konsentrasi
Studi Politik dan

Keamanan Global

Diplomasi dan Politik Luar Negeri 3
18 Dinamika Politik dan Keamanan di Asia-

Pasifik
3

19 Manajemen dan Resolusi Konflik 3
20 Keamanan Nasional dan Manajemen

Pertahanan
3

Jumlah 12
21 IV Tesis 6

Jumlah 6
Jumlah Keseluruhan 46
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b. Deskripsi Mata Kuliah
1) Penulisan Karya Ilmiah

Proses penelitian (research process) merupakan mata kuliah tentang tahap-
tahap dalam melakukan penelitian. Mata kuliah ini membahas tahap-tahap
dalam melakukan penelitian yang mencakup penetapan topik dan perumusan
masalah penelitian, kajian kepustakaan, perumusan kerangka pemikiran dan
hipotesis, pemilihan variabel penelitian, pemilihan metode dan pembuatan
rancangan penelitian, pengumpulan data, analisis, dan penulisan laporan.
Selain materi tersebut, pada awal perkuliahan matrikulasi ini, akan
didiskusikan beberapa materi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh
manusia dalam mencari jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapinya,
kaitan antara teori dan penelitian, dan ruang lingkup kausalitas. Dengan
mengikuti matrikulasi ini, pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan
mengetahui dan mampu menjelaskan proses penelitian dan, khususnya, hal-hal
yang berkaitan dengan penyusunan Usulan Penelitian secara umum.

2) Statistika Sosial
Statistika sosial membahas metode statistika inferensial dan statistika non
parametrik yang banyak digunakan dalam aplikasi ilmu sosial pada umumnya ilmu
bisnis/ manajemen pada khususnya. Pokok bahasan meliputi pengujian hipotesis
dua populasi, analisis ragam, analisis data kategori, analisis regresi dan korelasi,
analisis korelasi parsial, dan statistika non parametrik. Beserta penerapan aplikasi
komputer Minitab dan SPSS.

3) Filsafat Ilmu
Membahas sejarah perkembangan dan hubungan-hubungan di antara agama,
filsafat, seni serta ilmu dan pengetahuan.Pencarian atau penguasaan ilmu (the
quest for knowledge).Penalaran deduktif dan induktif.Landasan-landasan
filsafat ilmu seperti ontologi, epistemologi, metodologi dan aksiologi.
Persamaan dan perbedaan ilmu-ilmu alam dengan ilmu-ilmu sosial dan
humaniora, positivistism dengan post-positivistism, rationalistism dengan
reflectivistism, heuristics dengan hermeneutics, nomothetics dengan
idiographics, theory dengan meta-theory. Diterangkan pula pemikiran-
pemikiran tentang research method, verification, falsification, and research
program, against method, metanarrative, deconstruction, double reading, and
simulation dlsbnya.

4) Metode Penelitian Sosial
Mata kuliah ini membahas dua tema besar. Yang pertama adalah tentang proses
penelitian (research process). Proses penelitian (research process) membicarakan
tahap-tahap dalam melakukan penelitian yang mencakup penetapan topik dan
perumusan masalah penelitian, kajian kepustakaan, perumusan kerangka pemikiran
dan hipotesis, pemilihan variabel penelitian, pemilihan metode dan pembuatan
rancangan penelitian, pengumpulan data, analisis, dan penulisan laporan. Selain
materi tersebut, pada awal perkuliahan matrikulasi ini, akan didiskusikan beberapa
materi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia dalam mencari jawaban
atas berbagai persoalan yang dihadapinya, kaitan antara teori dan penelitian, dan
ruang lingkup kausalitas.
Tema kedua yang akan dibahas adalah tentang metode penelitian (research
methods) yang biasa diguanakan dalam ilmu-ilmu sosial. Secara umum, materi ini
akan membicarakan penggunaan metode kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi
kedua metode tersebut.
Dengan mengikuti mata kuliah ini, pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan
mengetahui dan mampu menjelaskan proses penelitian serta penggunaan metode
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kualitatif dan kuantitatif. Lebih khusus, mahasiswa diharapkan mampu menyusun
Usulan Penelitian.

5) Teori Hubungan Internasional: Arus Utama dan Kontemporer
Mengkaji teori, teorisasi, dan kajian lebih luas dan mendalam keragaman
tradisi pemikiran klasik dan mainstream, serta berbagai perdebatan yang
melingkupinya dalam Studi Hubungan Internasional tanpa bersikap dan
memihak kepada sebagian atau salah satunya; menggali dan mengidentifikasi
persamaan/perbedaan dari teori-teori hubungan internasional serta
mengkritisinya; membahas fungsi teori hubungan internasional dan mengenali
proses teorisasi termaksud.

6) Tata Pemerintahan Global
Mengkaji lembaga-lembaga internasional yang bersifat formal, informal
maupun nonformal, aspek struktur organisasinya, model sistem internasional
menurut rezim internasional, berdasarkan political market failure, situation
and problem structure, institutional bargaining, termasuk ihwal global
governance; mencakup definisi, sifat-sifat dasar rezim, teori-teori ataupun
modelnya.

7) Globalisasi dan Politik Dunia
Mengkaji kecenderungan dan fenomena “dunia tanpa batas”, dari adanya
berbagai perubahan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi,
khususnya informasi dan komunikasi. Antara lain mencakup pengertian dasar
dan ruang lingkup serta perwujudan globalisasi berikut efek positif atau
negatifnya; berbagai elemennya serta pemikiran-pemikiran mengenai
kausalitas dan korelasi globalisme, spatial compression, universalisme,
homogenitas dan konvergensi. Kemudian pembahasan ditingkatkan pada
implikasi globalisasi terhadap politik dunia melalui pendekatan dan teori
seperti Realisme, Liberalisme dan Marxisme dan juga pendekatan-pendekatan
kontemporer dalam Politik Internasional seperti Feminisme, Posmodernisme,
Teori Kritis, Teori Normatif dan Konstruktivisme. Membahas Post-
International Politics, World Politics, Global Politics, wacana ilmiah seperti
Statecentric vs Multicentric, Maskulin vs Feminin dsbnya, serta aspek etika
dalam politik internasional. Mendiskusikan berbagai isu kontemporer seperti
Politik Internasional di Dunia Ketiga, isu-isu lingkungan hidup dan
kemanusiaan (HAM), serta Politik Internasional Pasca Perang Dingin.

8) Keamanan Global: Teori dan Isu
Mengkaji konsepsi, teorisasi, serta praktik-praktik dari keamanan terdahulu
dan kontemporer. Mengupas perdebatan konseptual tentang sifat dan arti
keamanan; penyebab konflik dan peperangan; kaitan keamanan nasional dan
internasional; masalah use of force bagi kepentingan politik; perihal
pembentukan collective security dan military-alliance; analisis soal strategi
nuklir, senjata biologi dan kimia, arms race and control, deterrence, juga
kebijakan pertahanan negara serta hubungan sipil dan militer.  Juga dikaji
berbagai “dimensi baru” Studi Keamanan Global yang menekankan pada
human security dan social security yang meliputi ancaman lingkungan,
kesejahteraan ekonomi dan pertumbuhan populasi (demografi) yang dinilai
memuat ancaman setara dengan peperangan. Mengupas ancaman atas
keamanan nasional dan internasional, konflik internasional, serta kemungkinan
penggunaan kekuatan militer dalam isu lingkungan, demografi, ekonomi,
konflik etnik, dan konsekuensi-konsekluensi kemiskinan masyarakat
internasional yang berkaitan dengan hubungan strategi militer seperti
deterrence.
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9) Ekonomi Politik Global: Teori dan Isu
Mengkaji keterkaitan antara faktor-faktor politik dan ekonomi di tingkat
internasional dan implikasinya, merujuk ke interaksi antara negara dengan
mekanisme pasar yang mempengaruhi lingkungannya. Menelaah berbagai
sudut pandang ekonomi politik berikut isu-isu mendasar tentang interaksi
antarpelaku ekonomi individu, perusahaan publik/swasta, negara, di lingkup
domestik maupun internasional yang membangun dinamika sistem
internasionalnya. Peserta didik mengetahui keterhubungan antara
perkembangan ekonomi disatu pihak dengan perubahan sosial politik dan
pembangunan di pihak lain. Dalam mempelajari mengenai negara berkembang,
dilakukan penelusuran perkembangan pemikiran ekonomi politik
pembangunan, interdependensi, dependensi, dan pembangunan ekonomi di
negara-negara berkembang dan dunia ketiga lainnya. Jiga dipelajari mengenai
trading bloc, globalisasi, e-commerce atau e-business, perdagangan bebas,
interdependensi, hambatan non-tarif, WTO, isu ekologis, teknologi informasi
dan transportasi, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, serta Tata
Ekonomi Dunia Baru.

10) Seminar Usulan Penelitian
Setelah menyelesaikan perkuliahan, mahasiswa diwajibkan menyusun Usulan
Penelitian untuk penulisan tesis. Topik penelitian tesis merupakan kasus yang
berkaitan dengan program-program Hubungan Internasional di Indonesia.
Usulan Penelitian akan dipresentasikan dihadapan 5 (lima) orang Dosen
Penguji sebelum dinyatakan layak untuk dilakukan penelitiannya.

11) Bisnis, Perdagangan dan Keuangan Global
Mengkaji  berrbagai isu serta kebijakan bisnis, perdagangan dan keuangan
internasional, sistem moneter internasional, pengendalian monenter dunia
berikut lembaga-lembaga keuangan internasional; dengan perkiraan atas
perubahan trend bisnis global serta pengaruhnya terhadap perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian; penyusunan strategi perusahaan; juga
mendiskusikan kasus atau isu kontemporer, termasuk yang merujuk aktor-
aktor lokal atau subnasional dalam desentralisasi di Indonesia.

12) Dinamika Bisnis dan Ekonomi Politik di Asia Pasifik
Mengkaji fakta-fakta sejarah diplomatik dalam perkembangan yang
sudah/masih berlangsung, terutama tata hubungan dalam sistem internasional
di Asia Pasifik pada konteks bisnis dan perdagangan internasional,  sumber-
sumber, berikut keterkaitannya; serta dinamika kawasan dan perkembangan
regionalnya, organisasi-organisasi regional seperti ASEAN, APEC, AFTA
sebagai pelaku hubungan internasional di kawasan itu.

13) Manajemen dan Pembangunan Internasional
Mengkaji berbagai program, pranata, dan proses pembangunan pada lingkup
internasional, melalui organisasi bilateral serta multilateral, regional dan
global, baik IGO’s maupu NGO’s dalam melakukan program-program
pembangunan di negara-negara berkembang, NIE’s atau kawasan tertentu.
Dipelajari juga ekonomi global, seperti kewirausahaan, alat-alat produksi,
masalah lingkungan, dimensi sosial seperti kemiskinan, penduduk dan
kelaparan, perdagangan komoditas internasional serta hubungan Utara-Selatan
yang berkaitan dengan pembangunan. Selain itu, dibahas pula perbandingan
manajemen antarnegara dilihat dari budaya organisasi, corporate governance,
corporate social responsibility dan community development.

14) Identitas, Media dan Isu-isu Transnasionalisme
Mengkaji isu-isu identitas seperti ras, suku, agama dalam hubungan
internasional, termasuk isu-isu kearifan lokal dikaitkan dengan globalisasi.
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Dibahas pula kecenderungan aktor-aktor nonstate dan transnasional dalam
struktur politik global dan menyoroti interaksi para aktor (kontributor) politik
ataupun budaya politik di lingkup transnasional termasuk organisasi-organisasi
internasional non-pemerintah, korporasi transnasional, non-legitimate groups
dan liberation movements, serta kelompok atau individu, antara lain dalam
seni dan budaya, kesetaraan gender, kearifan lokal, migrasi internasional,
environmentalisme, terorisme dan transnational organized crimes. Selain itu,
dikaji pula peran media dalam menyebarkan isu-isu di atas ke seluruh dunia.

15) Diplomasi dan Politik Luar Negeri
Mengkaji dasar-dasar diplomasi melalui interaksi formal ataupun informal;
praktik-praktik diplomasi klasik dan kontemporer, seperti diplomasi total dan
publik baik dalam bisnis dan pemerintahan (dalam politik luar negeri) atau
melalui media. Mengkaji fungsi serta peran diplomasi; gaya diplomasi;
lingkungan strategis serta faktor-faktor diplomasi dan politik luar negeri.

16) Dinamika Politik dan Keamanan di Asia-Pasifik
Mengkaji latar belakang sejarah dan perkembangan yang berlangsung,
terutama tata hubungan dalam sistem internasional di Asia-Pasifik pada
konteks politik internasional, diplomasi, keamanan, pertahanan, berikut
keterkaitannya; serta dinamika kawasan dan perkembangan regionalnya,
organisasi-organisasi regional seperti ASEAN, ARF, dan ASC sebagai pelaku
hubungan internasional di kawasan itu.

17) Manajemen dan Resolusi Konflik
Mengkaji upaya penyelesaian/pengelolaan konflik internasional melalui
berbagai  pendekatan, teorisasi, sumber-sumber, proses kekerasan dan proses
perdamaian, dinamika dan proses konflik, serta efek-efek yang timbul dari
konflik dan kekerasan yang terjadi antarbangsa, berikut isu-isu kritis konflik
kontemporer.

18) Keamanan Nasional dan Manajemen Pertahanan
Mengkaji kebijakan keamanan nasional yang pada dasarnya merupakan bagian
dari kebijakan pemerintah untuk menciptakan suatu kondisi politik nasional
dan internasional yang sesuai dengan kepentingan nasional dalam rangka
menghadapi ancaman baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Selain
itu, dibahas pula berbagai fungsi dari keamanan nasional yang bukan hanya
keamanan negara (state security) dan aspek pertahanannya (defense),
melainkan juga dari segi pemenuhan hak asasi manusia secara politik, ekonomi
maupun sosial budaya (human security). Hal ini mencakup pula fungsi-fungsi
penegakkan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat (law and order)
dan perlindungan masyarakat (social protection).

19) Tesis
Setelah menyelesaikan semua perkuliahan, mahasiswa diwajibkan menyusun
Usulan Penelitian pada Semester III. Topik Penelitian harus berkaitan dengan
Hubungan Internasional, sesuai dengan konsentrasinya yaitu Studi Bisnis
Politik Global atau Studi Strategis dan Keamanan Global. Penulisan Usulan
Penelitian akan dibimbing oleh 2 orang Dosen Pembimbing. Penetapan Tim
Pembimbing dilakukan dengan Surat Keputusan Direktur Program
Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Karya tulis yang didasarkan pada
penelitian mandiri yang telah disetujui untuk dilanjutkan berdasarkan forum
Seminar Usulan Penelitian harus dipertanggungjawabkan secara lisan dalam
Sidang Ujian akhir di depan 5-7 orang Dosen Penguji termasuk Pembimbing.
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c. Daftar Dosen
1. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Guru Besar

1. Prof. H.A. Djadja Saefullah, M.A., Ph.D. (Flinders University, Australia);
2. Prof. H. Oekan Soekotjo Abdullah, M.A., Ph.D. (The University of California,

Berkeley, A.S.);
3. Prof. Dr. Hj. Aelina Surya (Universitas Padjadjaran);
4. Prof. (Em.) H. Judistira K. Garna, Ph.D. (Universiti Kebangsaan Malaysia);

2. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Doktor
1) Dr. H.R. Abdul Musyawardi Chalid, M.Si. (Universitas Padjadjaran);
2) Dr. Arry Bainus, M.A. (Universitas Indonesia);
3) Dr. H. R. Dudy Heryadi, M.S. (Universitas Padjadjaran);
4) Yanyan Moch. Yani, M.A., Ph.D. (The University of Auckland, Selandia

Baru);
5) Dr. H. Obsatar Sinaga, M.Si. (Universitas Padjadjaran);
6) Budhi Gunawan, M.A., Ph.D. (University of Tokyo, Jepang);
7) Dr. Yadi Supriyadi, D.E.A. (Aix Marseille III University, Perancis).

3. Dosen Luar Biasa: Guru Besar
1) Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo, LLM.;
2) Prof. Budi Winarno, M.A., Ph.D.;
3) Prof. Aleksius Jemadu, M.Si., Ph.D.;
4) Prof. Hasyim Djalal, LLM., Ph.D.;
5) Prof. Ikrar Nusa Bhakti, Ph.D.;
6) Prof. Huala Adolf, S.H., LLM., Ph.D.;
7) Prof. Haryadi Wirawan, M.SC., Ph.D.;
8) Prof. Bob S. Hadiwinata, M.SC., Ph.D.

4. Dosen Luar Biasa: Doktor
1) Andreas H. Pariera, M.A., Ph.D. (Giessen University, Jerman);
2) Irman G. Lanti, M.A., Ph.D. (University of British Columbia, Kanada).
3) Makmur Keliat, Ph.D.;
4) Ben Perkasa Drajat, M.A., Ph.D.;
5) Yulis Purwadi, M.A., Ph.D.;
6) Kusnanto Anggoro, Ph.D.
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9) Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial

a. Daftar Mata Kuliah
No. Semester Mata Kuliah SKS

1 Pra-Pascasarjana Penulisan Karya Ilmiah 0
2 Statistika Sosial 0

Jumlah 0
3 I Filsafat Ilmu 3
4 Metode Penelitian Sosial 3
5 Penelitian Pekerjaan Sosial 3
6 Teori dan Isu-isu Pembangunan 3
7 Teori Praktik Pekerjaan Sosial 3

Jumlah 15
8 II Manajemen Pelayanan Manusia 3
9 Metode Pekerjaan Sosial Makro 3

10 Kewirausahaan Sosial 3
11 Masalah Sosial Kontemporer 3
12 Tingkah Laku Manusia dalam Lingkungan

Sosial (Lanjutan)
3

Jumlah 15
13 Alih Semester Seminar Usulan Penelitian 1

Jumlah 1
14 III *)

Konsentrasi
Pemberdayaan

Masyarakat

Filsafat dan Teori Pemberdayaan
Masyarakat

3

15 Metode Pemberdayaan Masyarakat 3
16 Praktikum Pemberdayaan Masyarakat 3

Jumlah 9
17 III *)

Konsentrasi
Pekerjaan Sosial

Internasional

Filsafat dan Teori Pekerjaan Sosial
Internasional

3

18 Pelayanan dan Kebijakan Sosial
Internasional

3

19 Praktikum Pekerjaan Sosial Internasional 3
Jumlah 9

20 IV Tesis 6
Jumlah 6

Jumlah Keseluruhan 46

b. Deskripsi Mata Kuliah
1. Penulisan Karya Ilmiah

Menjelaskan pengertian metodologi. Metode, dan teknik penelitian. pengertian
penelitian dan pemeriksaan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, serta
perbedaan-perbedaannya. Membahas pula cara-cara pengembangan dari konsep ke
variabel dan indikator serta pengukurannya; desain pengumpulan data; usulan
penelitian dan kuesioner; pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data; prinsip-
prinsip uji hipotesis. Penulisan laporan penelitian.

2. Statistik Sosial
Membahas statistik deskriptif: data statistik, penyajian data distribusi frekuensi,
penyajiannya dalam gambar /grafik, berbagai macam ukuran dan makna deret
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waktu. Membahas statistik inferensial: statistik induktif, teori dan distribusi
sampling, teori menaksir, hipotesis dan korelasi regresi.

3. Filsafat Ilmu
Ilmu (Sains) sebagai pengetahuan yang dipandu secara normative (dari Tuhan Yang
Maha Esa, Allah SWT). Pencarian atau penguasaan ilmu (the quest of knowledge).
Manusia yang berkemampuan untuk mengetahui, nalar dan hasil nalar. Sejarah
perkembangan filsafat dan ilmu. Dunia rasio dan rasa; ikhtiar versus takdir. Sains
empiris; anatomi sains. Penalaran deduktif dan induktif. Hubungan di antara
filsafat, sains, dan metodologi (metode dan teknik). Persamaan dan perbedaan
antara ilmu-ilmu alamiah dengan ilmu-ilmu sosial-kemanusiaan. Perintisan ilmu
(sains) berdasarkan agama.

4. Metode Penelitian Sosial
Membahas pengertian, filsafat, metodologi, metode dan teknik dalam penelitian
sosial. Membahas pula jenis-jenis penelitian, seperti grounded research, studi
kasus, metode sejarah, etnografi dll dengan menggunakan research design melalui
pengembangan human as instrument, participatory, narrative dll. Menelaah
pengertian-pengertian mendasar mengenai pengertian, filsafat, metodologi, metode
dan teknik dalam penelitian kuantitatif. Jenis-jenis penelitian kuantitatif, seperti
eksperimen, observasi, survey dll dengan menggunakan alur metode ilmiah dengan
research design melalui pengembangan kerangka pemikiran dan hipotesis serta
cara pengujiannya, operasionalisasi variabel, pengukuran, scaling, sampling,
indikator dan parameter, instrumen penelitian, pengumpulan, pengolahan dan
analisis data. Analisis regresi dan korelasi: linear sederhana, linear multipel, parsial,
parsial-multipel. Mempelajari analisis regresi dan korelasi: linear sederhana, linear
multipel, parsial, parsial-multipel, regresi non-linear, regresi polinom. Dibahas pula
analisis jalin dan analisis hubungan linear struktural: rekursif, nonrekursif,
pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, pengaruh total, a-priori-trimmed
recursive system test, a-posteriori-trimmed recursive system test. Korelasi
tetrachoric, korelasi biserial dan point biserial. Korelasi point multi-serial. Rasio
korelasi. Korelasi Spearman. Korelasi Kendall. Beberapa macam koefisien asosiasi.
Statistika non-parametrik: satu sampel, sample berpasangan, sampel independen.
Teknik elaborasi: kausal, spurious, spesifikasi, supresi. Menelaah pula prosedur,
rancangan dan Usulan Penelitian, pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data
dalam penelitian sosial. Membahas cara dan prosedur dalam analisis, serta
penulisan laporan penelitian.

5. Penelitian Pekerjaan Sosial
Membahas pengertian, filsafat, metodologi, metode dan teknik dalam penelitian
sosial. Membahas pula jenis-jenis penelitian yang terkait dengan masalah-masalah
sosial. Dibahas mengenai proses praktik dan menelaah pula prosedur, rancangan
dan Usulan Penelitian dalam penelitian pekerjaan sosial, pelaksanaan pengumpulan
dan pengolahan data dalam penelitian pekerjaan sosial. Membahas cara dan
prosedur dalam analisis, serta penulisan laporan penelitian dalam pekerjaan sosial.

6. Teori dan Isu-Isu Pembangunan
Meninjau beberapa aspek sosiologi dalam pembangunan; teknologi kependudukan,
keluarga, pendidikan, pertumbuhan dan sebagainya. Beberapa aspek sosiologi yang
perlu diperhatikan, diantaranya organisasi sosial, sosialisasi, kelompok primer,
stratifikasi sosial, asosiasi, dan tingkah laku kolektif. Mempelajari pula teori-teori
pembangunan dari berbagai perspektif yang berkembang seperti Liberalisme
maupun Strukturalisme baik klasik maupun kontemporer. Dibahas pula teori-teori
pertumbuhan, ketergantungan dan teori sistem dunia (world-system). Selain itu,
dielaborasi berbagai sejarah dan isu kebijakan pembangunan kontemporer, baik di
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negara-negara maju maupun kesuksesan (NICs) dan kegagalan pembangunan di
negara-negara berkembang (di Asia, Afrika, Amerika Latin dan Timur-Tengah).

7. Teori Praktik Pekerjaan Sosial
Pekerjaan sosial dalam melaksanakan praktik profesnya, baik pada level individu,
kelompok maupun masyarakat, harus menggunakan pendekatan/model treatment
yang berlandaskan pada teori-teori dari berbagai ilmu pengetahuan yang terkait.

8. Manajemen Pelayanan Manusia
mempelajari mengenai dasar alasan adanya pelayanan sosial. Cakupan mengenai
tujuan, teknologi yang digunakan organisasi pelayanan manusia dengan naungan
pemberi mandat dari dunia bisnis, instansi pemerintah, dan masyarakat secara
sukarela. Karakteristik khusus badan-badan pelayanan sosial (organisasi usaha
kesejahteraan sosial), jaringan sistem badan-badan pelayanan sosial, proses dan
pendekatan manajemen juga aplikasinya dalam badan pelayanan kesejahteraan
sosial.

9. Metode Pekerjaan Sosial Makro
Praktik pekerjaan sosial menempatkan dirinya sebagai bagian dari upaya
masyarakat mengembangkan dirinya; melalui metode-metode yang dikembangkan
untuk intervensi. Dalam Metode Pekerjaan Sosial Makro dipelajari metode
intervensi makro dalam berbagai arena praktik yaitu: organisasi, masyarakat,
maupun kebijakan. Materi yang disampaikan meliputi: perubahan sosial dan
masalah sosial, pandangan terhadap CD, CD dalam globalisasi, lembaga pelayanan
dalam praktik makro, kapital sosial, partisipasi masyarakat, aksi komunitas, faktor
eksternal komunitas, strategi dan taktik dalam CD,dan kebijakan dan program CD

10. Kewirausahaan Sosial
Mahasiswa memahami konsep dan pendekatan dalam kewirausahaan sosial.
Mahasiswa diharapkan mampu membedakan secara mendasar antara
kewirausahaan sosial dengan kewirausahaan bisnis serta mampu menganalisis
bidang usaha sosial (social entreprises) sebagai alternatif solusi masalah sosial dan
sosok wirausaha sosial dalam melakukan peranannya.

11. Masalah Sosial Kontemporer
Memberikan pengertian, kriteria, dan klasifikasi masalah sosial kontemporer
terutama masalah-maslaah sosial kontemporer di Indonesia dan perspektif
pekerjaan sosial tentang masalah sosial.

12. Tingkah Laku Manusia dalam Lingkungan Sosial
Mengkaji pengetahuan tentang perkembangan individu sepanjang rentang
hidupnya, keanggotaannya dalam keluarga, kelompok, organisasi, dan komunitas;
hubungan manusia dengan sistem biologis, sosial, psikologis dan budaya
sebagaimana sistem tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh manusia; dan
konsekuensi dari beragamnya latar belakang etnis, ras, kelas sosial, orientasi
seksual dan budaya dalam masyarakat yang pluralistik

13. Seminar Usulan Penelitian (SUP)
Presentasi mengenai usulan penelitian (research proposal) peserta didik masing-
masing sesuai dengan tema/topik penelitian yang telah ditetapkan dan hasil pra-
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam ekspose ini seyogyanya
memunculkan research problem, kerangka pemikiran, research design dan
research plan, metodologi penelitian (baik metode maupun teknik penelitian–
pengumpulan, pengolahan dan analisis data) bahkan sampai dengan pengujian
Instrumen Penelitian di depan Tim Dosen Pembimbing dan Penguji yang telah
ditetapkan.

14. Fisafat dan Teori Pemberdayaan Masyarakat
Mata kuliah ini diberikan untuk menjelaskan landasan dasar mengenai aspek-aspek
epistomologi, ontologi, dan aksiologi pembedayaan masyarakat. Berawal dari
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falsafah sampai perkembangannya dari paradigma sampai turunannya dalam
perkembangan teori pemberdayaan masyarakat.

15. Metode Pemberdayaan Masyarakat
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mengetahui dan mengerti mengenai
orientasi perkembangan teoritikal pemberdayaan masyarakat dengan berbagai
kecenderungan masing-masing pendekatan. Melalui berbagai analisa teori,
diharapkan mahasiswa juga dapat mengembangkan pandangan tentang teori
maupun melakukan kritik terhadap teori terutama dalam proses pemberdayaan
masyarakat pada umumnya.

16. Praktikum Pemberdayaan Masyarakat
Mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan, skill dan value dalam intervensi
masalah-masalah sosial kontemporer melalui praktikum pemberdayaan masyarakat
yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan Non goverment organization. Langkah-
langkah praktikum meliputi : pra lapangan meliputi identifikasi lembaga sosial
internasional dan pengurusan administrasi praktikum, workshop praktikum yang
dihadiri oleh praktikan, supervisor, dan pengelola lembaga, kegiatan praktikum
yaitu praktikan melakukan kegiatan dilembaga pelayanan sosial selama 16 hari
kerja, penyusunan laporan praktikum dan seminar praktikum

17. Filsafat dan Teori Pekerjaan Sosial Internasional
Mata kuliah ini diberikan untuk mnejelaskan landasan dasar mengenai aspek-aspek
epistomologi, ontologi, dan aksiologi pekerjaan sosial internasional. Berawal dari
falsafah sampai perkembangannya dari paradigma sampai turunannya dalam
perkembangan pekerjaan sosial internasional.

18. Pelayanan dan Kebijakan Sosial Internasional
Mengkaji tentang pelayanan-pelayanan yang dikelola oleh organisasi-organisasi
internasional sebagai tempat bagi para pekerja sosial untuk menerapkan
keterampilan-keterampilan dan pengetahuannya di level internasional. Disamping
itu mengkaji tentang kebijakan-kebijakan sosial di beberapa negara dalam
meningkatkan taraf kesejahteraan warga negaranya.

19. Praktikum Pekerjaan Sosial Internasional
Mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan, skill dan value dalam intervensi
masalah-masalah sosial internasional melalui praktikum pada lembaga pelayanan
sosial internasional. Langkah-langkah praktikum meliputi: pra lapangan meliputi
identifikasi lembaga sosial internasional dan pengurusan administrasi praktikum,
workshop praktikum yang dihadiri oleh praktikan, supervisor, dan pengelola
lembaga, kegiatan praktikum yaitu praktikan melakukan kegiatan dilembaga
pelayanan sosial selama 16 hari kerja, penyusunan laporan praktikum dan seminar
praktikum

20. Tesis
Penyusunan Tesis dapat dilakukan setelah peserta didik memenuhi seluruh
persyaratan administratif dan akademis. Karya tulis yang didasarkan pada
penelitian mandiri yang telah disetujui untuk dilanjutkan berdasarkan forum
Seminar Usulan Penelitian (SUP) dan harus dipertanggungjawabkan secara lisan
dalam sidang ujian akhir (Ujian Tesis) di depan Dosen Penguji dan harus
dipertanggungjawabkan secara tertulis dari Tim Pembimbing dan Penelaah yang
telah ditetapkan.
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c. Daftar Dosen
1. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Guru Besar

1) Prof. H.A. Djadja Saefullah, M.A., Ph.D. (University, Flinders University,
Australia);

2) Prof. H. Oekan Soekotjo Abdullah, M.A., Ph.D. (The University of California,
Berkeley, A.S.);

3) Prof. (Em.) H. Judistira K. Garna, Ph.D. (Universiti Kebangsaan Malaysia).

2. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Doktor
1) Dr. Ignatius Suharto, MSP (Universitas Padjadjaran);
2) H. Muhamad Fadhil Nurdin, M.A., Ph.D. (Universiti Malaya);
3) Dr. Hj. R. Nunung Nurwati, M.S. (Universitas Padjadjaran).
4) Dr. Soni A. Nulhaqim, S.Sos., M.Si. (Universitas Padjadjaran);

3. Dosen Luar Biasa: Guru Besar
1) Prof. Dr. Bambang Shergie (Universitas Indonesia)

4. Dosen Luar Biasa: Doktor
1) Makmur Sunusi, PhD. (La Trobe University, Australia)
2) Edi Suharto, Ph.D. (New Zealand);
3) Adi Fahrudin, Ph.D. (Universitas Sciene Malaysia);
4) Isbandi R. Adi, Ph.D (University Of New South Wales Australia)

2. PROGRAM DOKTOR
1) Program Studi Sosiologi

A. Konsentrasi Sosiologi

Daftar Mata Kuliah
No. Semester Nama Mata Kuliah SKS
1 Pra-Pascasarjana Penulisan Karya Ilmiah 0
2 Statistika Sosial 0

Jumlah 0
3 I Filsafat Ilmu 3
4 Metode Penelitian Sosial 3
5 Metode-metode dalam Kajian Sosiologi 3
6 Teori-teori Sosiologi Klasik 3

Jumlah 12
8 II Teori-teori Sosiologi Kontemporer 3
9 Seminar Isu-isu Pembangunan

10 Seminar Kajian Pustaka Kritis Sosiologi 3
11 Seminar Metode Penelitian Sosiologi 3
12 Kapita Selekta Sosiologi 3

Jumlah 15
13 III-X Seminar Usulan Penelitian 1
14 Disertasi 30

Jumlah 31
Jumlah Keseluruhan 58
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Deskripsi Mata Kuliah

1. Penulisan Karya Ilmiah
Mata kuliah ini membahas pokok-pokok penulisan karya ilmiah yang meliputi:
tujuan penulisan karya ilmiah; peranan konsep dan teori dari sumber lain maupun
dari diri sendiri; struktur argumentasi ilmiah; kajian pustaka; penggunaan bahan
statistik; Bahasa Indonesia, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

2. Statistik Sosial
Membahas analisa regresi dan korelasi  linear sederhana, linier multiple parsial,
parsial-multiple. Regresi non-linear, regresi polinom. Rasio korelasi. Korelasi
Spearman. Korelasi Kendall. Beberapa macam koefisien asosiasi. Statistika non-
parametrik: satu sampel, sampel berpasangan, sampel independen. Teknik
elaborasi: kausal, spurious, spesifikasi, supresi. Sebagai tambahan pada teori-
teorinya akan diberikan pada praktikum SPSS.

3. Filsafat Ilmu
Mata kuliah ini membahas pengertian secara filsafati tentang Ilmu Pengetahuan
(IP), yaitu tentang hakikat dan karakteristik IP (aspek ontologisnya), metode atau
cara untuk mencapai kebenaran ilmiah (aspek epistemologisnya) serta manfaat IP
bagi kehidupan manusia (aspek aksiologisnya). Pembahasan aspek ontologis,
mencakup teori-teori kebenaran, a.l.: empirisme, rasionalisme, kritisisme,
korespondensi, koherensi, pragmatisme, dogmatisme, saintisme. Aspek
epistemologisnya mencakup a.l.:  metode empirisme, rasionalisme, kritisisme,
realisme, Fenomenologi dan Eksistensialisme, hermeneutika, positivisme,
pragmatisme, saintisme.  Aspek aksiologisnya, mengkaitkan penerapan dan
pengembangan ilmu pengetahuan dengan iman, moralitas (dimensi etis) dan
tanggung jawab kita.

4. Metode  Penelitian Sosial
Mata Kuliah ini membahas dua pendekatan yaitu pendekatan kualitatif dan
kuantitaf yang dikaitkan dengan tren analisis kekinian.

5. Teori Sosiologi
Mata kuliah ini membahas teori sosiologi klasik yang diwakili oleh tiga tokoh yaitu
Durkheim, Weber dan Karl Max. Kajian ini dimulai dari sketsa historis teori
sosiologi tahun-tahun awal, seperti kekuatan sosial dalam perkembangan teori
sosiologi, kekuatan intelektual dan kemunculan teori sosiologi, perkembangan
sosiologi Perancis, sosiologi Jerman dan asal-usul sosiologis Inggris. Teori
sosiologi modern atau konteporer, seperti : teori fungsionalisme struktural,
neofungsionalisme dan teori konflik, Variasi teori neo-marxis, teori sistem,
interaksionisme simbolik, teori pertukaran, teori jaringan dan teori pilihan rasional,
teori feminis modern. Serta perkembangan integratif terkini dalam teori sosiologi,
seperti: integrasi mikro-makro, integrasi agen-struktur. Pembahasan teori meliputi
konsep-konsep dan model hubungan antar konsep, konteks sosial dari kemunculan
teori tersebut, dan penerapannya dalam kajian-kajian empiris.

6. Seminar Isu-isu Pembangunan
Membahas tentang pengertian pembangunan sosial, mengkaji pendekatan-
pendekatan teori dalam pembangunan sosial, konteks filosofi pembangunan sosial,
mengkaji isu-isu dalam pembangunan sosial serta  strategi dalam pelaksanaannya.
Pokok  bahasan dalam isu ini lebih kepada disintegrasi, ketimpangan sosial
ekonomi dan kesehatan dalam sekala regional, nasional maupun internasional..
Setelah mengkaji mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu mendeskripsikan
dan menganalisis isu-isu yang berkembang saat ini.
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7. Seminar Kajian Pustaka Kritis Sosiologi
Mata kuliah ini mengakji/menganalisis serta mengkritisi teori-teori sosiologi yang
akan digunakan sebagai landasan teoritis yang dipergunakan dalam analisis
disertasi.
Mahasiswa dapat memilih teori yang relevan yang akan digunakan sebagai
landasan berpikirnya

8. Seminar Metode Penelitian Sosiologi
Mata kuliah MPS ini membahas dua tema besar, yaitu pertama adalah tentang
proses penelitian (research process). Proses penelitian (research process)
membicarakan tahap-tahap dalam melakukan penelitian yang mencakup penetapan
topik dan perumusan masalah penelitian, kajian kepustakaan, perumusan kerangka
pemikiran dan hipotesis kerja, pembuatan rancangan penelitian, teknik
pengumpulan data, analisis, pengolahan data dan penulisan laporan.
Selain materi tersebut, pada awal perkuliahan ini, akan didiskusikan beberapa
materi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia dalam mencari jawaban
atas berbagai persoalan yang dihadapinya, kaitan antara teori dan penelitian, dan
ruang lingkup kausalitas.
Tema kedua yang dibahas adalah tentang metode penelitian (research methods)
yang biasa digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Secara umum, materi ini akan
membicarakan penggunaan metode kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi kedua
metode tersebut.
Dengan mengikuti mata kuliah ini, pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan
mengetahui dan mampu menjelaskan proses penelitian serta penggunaan metode
kualitatif dan kuantitatif. Lebih khusus, mahasiswa diharapkan mampu menyusun
Usulan Penelitian.

9. Kapita Selekta Sosiologi
Perkuliahan ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan, daya nalar dan daya
analisis serta kemampuan merumuskan alternatif pemecahan mengenai berbagai
dan permasalahan yang aktual, baik pada level lokal, regional maupun internasional
dengan menggunakan kacamata teori-teori Sosiologi. Secara umum pokok
perhartian perkuliahan ini meliputi pengembangan dan pemanfaatan SDM serta
berbagai masalah sosial yang dihadapi berkaitan dengan pembangunan nasional
termasuk dampak-dampaknya yang fungsional. Secara khusus pokok-pokok
bahasan mengenai kependudukan, pembangunan pedesaan dan perkotaan, mobilitas
sosial, perubahan sosial dengan segala problematikannya, pengentasan masalah
kemiskinan dan lain-lain akan mendapat proiritas dalam perkuliahan ini.

10. Seminar Metode Penelitian
Mata kuliah ini membahas tentang proses berpikir dari deduktif ke induk atau
sebaliknya serta dikaitkan dengan rencana metodologi atau pendekatan yang akan
dipergunakan dalam disertasinya. Diharpkan mahasiswa mampu melakukan proses
berpikir dari dedukitf ke induktif atau sebaliknya dan mengaplikasikan salah satu
atau keduanya dalam penelitian penyusunan disertasi.

11. Seminar Usulan Penelitian
Setelah menyelesaikan perkuliahan, mahasiswa diwajibkan menyusun usulan
penelitian untuk penulisan disertasi. Seminar UP ini wajib dipresentasikan di
hadapan 7 atau 8 dosen penguji sebelum dinyatakan layak untuk dilakukan
penelitian selanjutnya.

12. Disertasi
Penyusunan disertasi dapat dilakukan setelah mahasiswa memenuhi seluruh
persyaratan administratif dan akademis. Disertasi merupakan hasil penelitian
mandiri (original) peserta didik yang diawali seminar UP, penelaahan, ujian naskah
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disertasi serta ujian disertasi dalam sidang senat terbuka Universitas Padjadjaran di
depan 7-8 tim penguji termasuk promotor dan ko-promotor.

a. Daftar Dosen
1. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Guru Besar
1) Prof. H.A. Djadja Saefullah, M.A., Ph.D. (Flinders University, Australia);
2) Prof. Dr. H. Haryo S. Martodirdjo (Universitas Padjadjaran);
3) Prof. H. Oekan Soekotjo Abdullah, M.A., Ph.D. (The University of California,

Berkeley, A.S.);
4) Prof. (Em.) H. Judistira K. Garna, Ph.D. (Universiti Kebangsaan Malaysia);

2. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Doktor
1) Ade Makmur Kartawinata, Ph.D. (Universiti Kebangsaan Malaysia);
2) M. Fadil Nurdin. Ph.D. (Universiti Malaya);
3) Dr. Selly Riawanti, M.A. (Universitas Indonesia)
4) Budhi Gunawan, M.A., Ph.D. (University of Tokyo, Jepang);
5) Dr. Soni Ahmad Nulhaqim, M.Si. (Universitas Padjadjaran);
6) Dr. Munandar Sulaeman, M.Si. (Universitas Indonesia)
7) Dr. Yadi Supriyadi, D.E.A. (Aix Marseille III University, Perancis)..

3. Dosen Luar Biasa: Guru Besar
1) Prof. Dr. Sudardja Adiwikararta, MA.;
2) Prof. Dr. Robert Lawang.

B. Konsentrasi Antropologi
a. Daftar Mata Kuliah

No. Semester Nama Mata Kuliah SKS
1 Pra-Pascasarjana Penulisan Karya Ilmiah 0
2 Statistika Sosial 0

Jumlah 0
3 I Filsafat Ilmu 3
4 Metode Penelitian Sosial 3
5 Etnografi 3
6 Teori Antropologi 3
7 Antropologi Sosial Budaya 3

Jumlah 15
8 II Seminar Isu Kebudayaan dan Pembangunan 3
9 Kajian Pustaka Kritis Antropologi

10 Seminar Metode Penelitian Antropologi 3
11 Kapita Selekta Antropologi
12 Mata Kuliah Pilihan *) 3

Jumlah 15
13 III-X Seminar Usulan Penelitian 1
14 Disertasi 30

Jumlah 31
Jumlah Keseluruhan 61
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b. Deskripsi Mata Kuliah
1. Penulisan Karya Ilmiah

Mata kuliah ini membahas pokok-pokok penulisan karya ilmiah yang meliputi:
tujuan penulisan karya ilmiah; peranan konsep dan teori dari sumber lain
maupun dari diri sendiri; struktur argumentasi ilmiah; kajian pustaka;
penggunaan bahan statistik; Bahasa Indonesia, dan etika dalam penulisan karya
ilmiah.

2. Statistika Sosial
Analisis regresi dan korelasi: linear sederhana, linear multipel, parsial, parsial-
multipel. Mempelajari analisis regresi dan korelasi: linear sederhana, linear
multipel, parsial, parsial-multipel, regresi non-linear, regresi polinom. Dibahas
pula analisis jalin dan analisis hubungan linear struktural: rekursif, nonrekursif,
pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, pengaruh total, a-priori-trimmed
recursive system test, a-posteriori-trimmed recursive system test. Korelasi
tetrachoric, korelasi biserial dan point biserial. Korelasi point multi-serial.
Rasio korelasi. Korelasi Spearman. Korelasi Kendall. Beberapa macam
koefisien asosiasi. Statistika non-parametrik: satu sampel, sample berpasangan,
sampel independen. Teknik elaborasi: kausal, spurious, spesifikasi, supresi.

3. Filsafat Ilmu
Mata kuliah ini membahas pengertian secara filsafati tentang Ilmu
Pengetahuan (IP), yaitu tentang hakikat dan karakteristik IP (aspek
ontologisnya), metode atau cara untuk mencapai kebenaran ilmiah (aspek
epistemologisnya) serta manfaat IP bagi kehidupan manusia (aspek
aksiologisnya). Pembahasan aspek ontologis, mencakup teori-teori kebenaran,
a.l.: empirisme, rasionalisme, kritisisme, korespondensi, koherensi,
pragmatisme, dogmatisme, saintisme. Aspek epistemologisnya mencakup a.l.:
metode empirisme, rasionalisme, kritisisme, realisme, Fenomenologi dan
Eksistensialisme, hermeneutika, positivisme, pragmatisme, saintisme. Aspek
aksiologisnya, mengkaitkan  penerapan dan pengembangan  ilmu pengetahuan
dengan iman,  moralitas (dimensi etis) dan tanggung jawab kita.

4. Metode Penelitian Sosial
Mata kuliah ini membahas dua tema besar. Pertama adalah tentang proses
penelitian (research process). Proses penelitian (research process)
membicarakan tahap-tahap dalam melakukan penelitian yang mencakup
penetapan topik dan perumusan masalah penelitian, kajian kepustakaan,
perumusan kerangka pemikiran dan hipotesis, pemilihan variabel penelitian,
pemilihan metode dan pembuatan rancangan penelitian, pengumpulan data,
analisis, dan penulisan laporan. Selain materi tersebut, akan didiskusikan
beberapa materi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia dalam
mencari jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapinya, kaitan antara teori
dan penelitian, dan ruang lingkup kausalitas.
Tema kedua yang akan dibahas adalah tentang metode penelitian (research
methods) yang biasa diguanakan dalam ilmu-ilmu sosial. Secara umum, materi
ini akan membicarakan penggunaan metode kualitatif, kuantitatif, dan
kombinasi kedua metode tersebut.
Dengan mengikuti mata kuliah ini, pada akhir perkuliahan mahasiswa
diharapkan mengetahui dan mampu menjelaskan proses penelitian serta
penggunaan metode kualitatif dan kuantitatif. Lebih khusus, mahasiswa
diharapkan mampu menyusun Usulan Penelitian.

5. Etnografi
Mata kuliah ini memperbincangkan dan membahas etnografi sebagai acuan
dalam memahami dan memaknai konsep kebudayaan sebagai pengetahuan
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yang diperoleh dan digunakan untuk menginterpretasi pengalaman, yang
mewujudkan tingkah laku, dan strategi tindakan dalam hidup sehari-hari.
Dalam konteks pemahaman dan pemaknaan seperti itu etnografi bukan hanya
berisi uraian atau penggambaran  untuk merekonstruksi sejarah kebudayaan
masyarakat tetapi juga memperhatikan aspek interaksi dalam masyarakat atau
suku-bangsa pada ruang hidup keseharian, juga dalam kuliah ini akan
diperbincangkan etnografi sebagai sebuah metode
yang menawarkan pendekatan, pengumpulan kisah-kisah kehidupan,
wawancara etnografis, observasi partisipatif, kombinasi diantaranya, ataupun
studi domumentasi, termasuk menawarkan konsep the development research
(alur penelitian maju bertahap) dalam melakukan wawancara seperti
dikemukakan oleh James P. Spradley

6. Teori Antropologi
Mata kuliah ini membahas perkembangan teori dalam antropologi, dimulai dari
masa klasik hingga masa kini. Teori-teori klasik yang akan dibahas dalam
garis-garis besarnya saja meliputi: evolusi, difusi, fungsionalisme, dan
strukturalisme. Teori yang lebih modern meliputi teori interpretif, marxisme,
dan feminisme. Teori yang lebih mutakhir meliputi struktur dan agen dan kritik
teori dalam antropologi.
Pembahasan teori akan meliputi isinya (konsep-konsep dan model hubungan
antarkonsep), konteks sosial dari kemunculan teori tersebut, dan penerapannya
dalam kajian-kajian empiris, dan jika ada, dalam praksis. Akan dikaji pula
kekuatan (termasuk kemungkinan pengembangannya) dan kelemahan dari
masing-masing teori tersebut, baik yang menyangkut kritik empiris, kritik
metodologis, dan kritik ideologisnya. Akhirnya akan diikhtisarkan gejala lintas
batas konsep dan teori berkat pergaulan antropologi dengan disiplin-disiplin
ilmu lain yang relevan.

7. Antropologi Sosial dan Budaya
Kuliah ini memberikan gambaran kerangka dan dinamika kebudayaan,
keragaman cara hidup manusia dalam hal sistem pandangan dunia dan nilai;
sistem mata pencaharian dan sistem ekonomi; organisasi sosial baik itu yang
berkaitan dengan pengelolaan kehidupan domestik dalam bentuk keluarga,
kekerabatan, dan perkawinan, maupun prinspip pengaturan kehidupan sosial
dalam bentuk kuasa, politik, hukum, perang dan damai. Seluruh aspek ini akan
dilihat secara lintas budaya. Melalui studi lintas budaya, antropologi potensial
membedakan apa yang khas atau khusus bagi suatu masyarakat dan apa yang
universal. Dengan antropologi dapat membawa kita pada pemahaman keaneka-
ragaman budaya dan cara hidup manusia. Pada akhirnya hal ini juga akan
membawa pada pemahaman lebih mendalam atas diri kita sendiri.

8. Seminar Isu Kebudayaan dan Pembangunan
Mata kuliah ini mendiskusikan isu-isu yang berkembang dan menjadi perhatian
masyarakat di tingkat regional, nasional, dan internasional terkait dengan
permasalahan dinamika kebudayaan dan pembangunan. Pemahaman dan
alternatif pemecahan masalah dilakukan melalui benang merah perspektif
antropologi dalam sinergitasnya dengan sejumlah ilmu yang relevan dalam
pendekatan interdisiplin.

9. Kajian Pustaka Kritis Antropologi
Kuliah ini merupakan kuliah seminar yang bahannya ditentukan bersama
berdasarkan minat dan kepentingan para peserta. Kajian diarahkan untuk
dikembangkan sebagai bagian penting dalam disertasi (Tinjauan Pustaka).
Pertanyaan-pertanyaan yang perlu diperhatikan dalam membaca teks yang
disediakan oleh pengajar maupun dipilih oleh peserta meliputi: penempatan
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pustaka dalam peta perdebatan antropologi, penelaahan lebih rinci gagasan
konseptual yang terdapat dalam tulisan, dan pengembangan wawasan tentang
teori.

10. Seminar Metode Penelitian Antropologi
Mata Kuliah ini menseminarkan metode penelitian yang dirumuskan dan akan
dikembangkan oleh masing-masing mahasiwa terkait dengan rencana
penelitian untuk disertasi. Dalam seminar ini, mahasiswa akan membahas
metode yang digunakan dalam kajian-kajian lain, mengomentari dan
menunjukkan kelebihan dan kelemahannya dalam penerapannya untuk kajian
empirik, dan mencoba menyusun metode bagi rencana disertasinya serta
menyajikannya dalam diskusi di kelas

11. Kapita Selekta Antropologi
Seminar Kapita Selekta hendak melihat fenomena pertukaran dan pertemuan
berbagai kultur, dan bagaimana sebuah kultur berubah dan terbangun terkait
dengan perkembangan teknologi komunikasi dipandang dari tinjauan konsep,
teori, dan metode antropologi. Sejak 1990-an melalui teknologi digital
jangkauan komunikasi dan persebaran informasi menjadi tidak terbatas oleh
waktu, ruang dan tempat. Melalui internet, salah satu contohnya, intensitas,
kecepatan dan keluasan pertukaran informasi menjadi tidak terbatas. Internet
pun mendorong terjadinya kultur partisipatori yaitu siapa saja dapat ikut serta
membuat dan menyebarkan informasi, dan membentuk satu komunitas atau
masyarakat dengan batasan-batasan kultur yang lebih longgar. Facebook
dikatakan memiliki populasi terbesar ketiga di dunia saat ini. Sementara itu, di
belahan lain dari suatu tempat, ruang dan waktu masih ada kultur lain yang
belum tersentuh dengan teknologi ini. Dalam konteks pertukaran dan
pertemuan informasi yang tinggi, cepat, dan luas, dengan/dan yang masih
rendah, lambat dan terbatas inilah Seminar Kapita Selekta ditempatkan.
Beberapa alternatif tema yang diajukan adalah komunikasi antar kultur, analisis
wacana teks dan/atau komunikasi tatap muka, kajian kultur dunia maya, dan
gerakan sosial.

12. Seminar Usulan Penelitian
Presentasi mengenai usulan penelitian (research proposal) peserta didik
masing-masing sesuai dengan tema/topik penelitian yang telah ditetapkan dan
hasil pra-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam ekspose ini
seyogyanya memunculkan research problem, kerangka pemikiran, research
design dan research plan, metodologi penelitian (baik metode maupun teknik
penelitian - pengumpulan, pengolahan dan analisis data) bahkan sampai dengan
pengujian Instrumen Penelitian di depan Tim Dosen Pembimbing dan Penguji
yang telah ditetapkan.

13. Disertasi
Penyusunan Disertasi dapat dilakukan setelah peserta didik memenuhi seluruh
persyaratan administratif dan akademis. Karya tulis yang didasarkan pada
penelitian mandiri yang telah disetujui untuk dilanjutkan berdasarkan forum
Seminar Usulan Penelitian (SUP) dan harus dipertanggungjawabkan dalam
sidang ujian akhir program secara lisan setelah dinilai dan disetujui bulat oleh
tim penilai yang terdiri dari atau komisi promotor dan para penelaah yang
ditetapkan.

Mata Kuliah Pilihan
1. Teori-Teori dan Isu Pembangunan

Teori-teori dan isu pembangunan merupakan mata kuliah yang akan membahas
pokok-pokok persoalan yang berkaitan dengan program pembangunan dan
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perubahan sosial. Pembahasan teori akan mencakup pengertian tentang
pembangunan, teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori paska
ketergantungan, konsep dan teori tentang pembangunan yang direncanakan dan
tidak terencana (planed and unplanned development), konsep tentang
pembangunan dan lingkungan, konsep-konsep dan teori tentang perubahan
sosial, dan teori-teori alternatif dalam pembangunan. Dengan mengikuti
perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa akan memiliki pengetahuan,
pemahaman, dan kemampuan analisis tentang konsekuensi program
pembangunan terhadap terjadinya perubahan sosial.

2. Antropologi dan Lingkungan I
Mata kuliah ini membahas pemahaman tentang keterkaitan dan interaksi antara
manusia, sistem organisasi, sumberdaya alam dan sumberdaya binaan serta
lingkungan hidup, dan aktivitas-aktivitas pembangunan. Secara lebih khusus,
membahas aktivitas manusia dan perubahan sistem ekologi, terutama dalam
kaitannya dengan persoalan dalam pengelolaan sumberdaya alam, persoalan
degradasi lingkungan seperti deforestasi, banjir dan kekeringan, persoalan
dalam pembangunan pertanian, dan persoalan yang berkaitan dengan isu
pertumbuhan penduduk. Beberapa kasus pilihan akan dibahas oleh mahasiswa
dan didiskusikan dalam kelas.

3. Antropologi dan Lingkungan II
Sebagai Kelanjutan dari perkuliahan Antropologi dan Lingkungan 1, mata
kuliah ini membahas keterkaitan antara manusia dan lingkungan dari perspektif
ekologi politik. Pembahasan antara lain mencakup sejarah pengembangan
pendekatan political ecology yang menggabungkan pendekatan ecology/human
ecology dan ekonomi politik. Dalam perkuliahan, akan dibahas pula
penggunaan pendekatan ekologi politik dalam menjelaskan persoalan dan
pengelolaan sumberdaya alam/lingkungan. Berbagai contoh kasus akan
disajikan dan dibahas oleh mahasiwa untuk memperkaya pemahaman
mengenai ekologi politik sebagai suatu pendekatan/perspektif dalam
menjelaskan persoalan-persoalan lingkungan.

4. Jender dan Pembangunan
Mata kuliah ini mempelajari berbagai pemikiran dan konsep tentang jender di
dalam kaitannya dengan isu, strategi, dan arah kebijakan pembangunan.
Pembahasan dimulai dengan memperkenalkan konsep dasar dan teori gender,
sejarah pendekatan gender dalam pembangunan, isu-isu dalam perencanaan
strategi dan kebijakan pembangunan berwawasan gender, serta contoh-contoh
kasus implementasi pembangunan berwawasan gender di Indonesia,  dan di
berbagai negara lain.
Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan dan
kemampuan untuk menggunakan perspektif gender untuk menganalisis
fenomena dan problem pembangunan berbasis gender, dan menerapkan
wawasan persamaan gender dalam perencanaan strategi dan kebijakan
pembangunan.

5. Teori Perencanaan Sosial dan Model Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat, sebagai sebuah disiplin dan profesi kemanusiaan,
memiliki pendekatan yang secara khusus memfokuskan pada pemberdayaan
masyarakat, baik sebagai komunitas (community) maupun sosietas (society).
Mata kuliah ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman teoretis dan praktis
mengenai pemberdayaan masyarakat tingkat lanjut (advanced community
empowerment) sebagai salah satu metode pekerjaan sosial pada aras makro
(macro practice), yaitu Pengembangan Masyarakat (Community Development).
Selain membahas konsep, model dan pengembangan masyarakat, mata kuliah
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ini juga memberikan kerangka kerja (framework) mengenai bagaimana
merancang, mengimplementasikan serta melakukan monitoring dan evaluasi
program-program pemberdayaan masyarakat.

6. Perencanaan Partisipatif dan Teknik-Teknik Perencanaan Sosial
Mata kuliah ini mempelajari asumsi-asumsi yang mendasari perlunya
partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan, ruang lingkup, jenis,
tahapan, dan mekanisme partisipasi publik yang diperlukan dalam perencanaan
pembangunan. Mata kuliah ini juga akan mengkaji berbagai pendekatan dan
metode perencanaan pembangunan serta mengidentifikasi peluang dan
prasyarat (politik, teknis, administratif) bagi partisipasi publik dalam
perencanaan pembangunan. Dalam perkuliahan ini juga dibahas teknik-teknik
yang lazim digunakan dan amat penting bagi pekerja yang terlibat dalam
pemberdayaan masyarakat. Pembahasan dimulai dengan penjelasan tentang
konsep-konsep utama seperti apa itu ketidakberdayaan (helplessness),
ketidakberdayaan yang dipelajari (learn helplessness) dan pemberdayaan
(empowerment). Selanjutnya pembahasan diarahkan pada tujuan
pemberdayaan, model pemberdayaan, strategi pemberdayaan pada level mikro,
mezzo dan makro, target pemberdayaan, proses pemberdayaan, elemen praktik
pemberdayaan, dimensi intervensi pemberdayaan, dan evaluasi hasil
pemberdayaan. Fokus utama mata kuliah ini adalah teknik-teknik
pemberdayaan dan aplikasi teknik tersebut pada level mikro seperti konseling
dan terapi, manajemen stress, dan intervensi krisis. Pada level mezzo, teknik-
teknik pendidikan dan pelatihan, capacity building, dan group dynamic
diperkenalkan, sedangkan pada level makro teknik-teknik pemberdayaan
seperti advokasi kebijakan sosial, aksi sosial, kampanye sosial, lobbying, mass-
media appeal, pengorganisasian masyarakat dan manajemen konflik.

7. Perencanaan pada Masyarakat Sederhana
Salah Satu ciri yang mencolok di Wilayah Asia Tenggara, adalah keragaman
kebudayaan yang berasal dari beberapa ratus suku minoritas pribumi yang
menghuni daerah pedalaman (pegunungan), hutan, dan pesisir dengan sebutan
bagi mereka dikenal dengan pelbagai istilah: seperti orang gunung
(highlanders), orang asli (aborigines), orang hutan (forest people), pribumi
(natives), orang laut, dan masyarakat terasing yang untuk Indonesia sejak tahun
1999 berubah sebutan menjadi komunitas adat terpencil; kesemua itu dikenal
dalam tataran teori dengan istilah tribe society atau masyarakat sederhana.
Berbagai kebijakan diarahkan untuk menarik penduduk asli ke arus utama
kehidupan masyarakat luas (modernisasi), dalam kuliah ini perbincangan akan
diarahkan untuk menjawab soalan mengapa perlunya perencanaan pada
masyarakat sederhana dikaitkan dengan pendekatan kebudayaan serta
bagaimana masyarakat sederhana memaknai dan melakukan perubahan.

8. Perencanaan pada Masyarakat Perdesaan
Mata kuliah ini mempelajari konsepsi tentang masyarakat perdesaan dari
perspektif, sosiologis, budaya, ekonomi, politik, maupun administratif
pemerintahan. Desa dipahami sebagai ruang (space) bagi berlangsungnya
berbagai kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga pemahaman
mengenai berbagai karakteristik masyarakat desa menjadi penting sebagai
bahan informasi dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat
desa. Ruang lingkup mata kuliah ini meliputi kajian tentang desa, tipologi desa,
karakteristik masyarakat desa, serta pola-pola keterkaitan desa dengan
masyarakat desa.
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9. Perencanaan pada Masyarakat Perkotaan
Mata kuliah ini terbagi atas dua bagian. Bagian pertama membahas konsep
kota, pengotaan (urbanisasi) dan kehidupan sosial-budaya masyarakat
perkotaan (urbanisme); dan perkembangan pendekatan antropologi terhadap
masyarakat perkotaan (ekologi perkotaan a la Chicago; perspektif lokal-
supralokal; etnografi pembangunan; politik-ekonomi; representasi: arsitektur
dan identitas). Bagian kedua membahas perencanaan pada masyarakat
perkotaan yang meliputi: tinjauan terhadap berbagai perspektif perencanaan
kota (planologi dan geografi); pembahasan sisi sosial budaya pada kasus-kasus
perencanaan perkotaan;  peranan antropologi dalam perencanaan perkotaan.

c. Daftar Dosen
1. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Guru Besar
1) Prof. H.A. Djadja Saefullah, M.A., Ph.D. (Flinders University, Australia);
2) Prof. Dr. H. Haryo S. Martodirdjo (Universitas Padjadjaran);
3) Prof. H. Oekan Soekotjo Abdullah, M.A., Ph.D. (The University of

California, Berkeley, A.S.);
4) Prof. (Em.) H. Judistira K. Garna, Ph.D. (Universiti Kebangsaan

Malaysia);
2. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Doktor
1) Budhi Gunawan, M.A., Ph.D. (University of Tokyo, Jepang);
2) Dr. Selly Riawanti, M.A. (Universitas Indonesia)
3) Dr. Yadi Supriyadi, D.E.A. (Aix Marseille III University, Perancis)..

2) Program Studi Administrasi

A. Konsentrasi Administrasi Publik
a. Daftar Mata Kuliah

No. Semester Nama Mata Kuliah SKS
1 Pra-Pascasarjana Penulisan Karya Ilmiah 0
2 Statistika Sosial 0

Jumlah 0
3 I Filsafat Ilmu 3
4 Teori Ilmu Administrasi Kontemporer 3
5 Teori Organisasi Kontemporer 3
6 Teori Manajemen Publik Kontemporer 3
7 Manajemen Sumber Daya Manusia

Makro
3

Jumlah 15
8 II Metode Penelitian Sosial 3
9 Seminar Isu Administrasi Kontemporer 3

10 Administrasi Pemerintahan Daerah 3
11 Keuangan Publik 3

Jumlah 12
12 III-X Seminar Usulan Penelitian 1
13 Disertasi 30

Jumlah 31
Jumlah Keseluruhan 58
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b. Deskripsi Mata Kuliah
1. Penulisan Karya Ilmiah

Mata kuliah ini membahas pokok-pokok penulisan karya ilmiah yang meliputi:
tujuan penulisan karya ilmiah; peranan konsep dan teori dari sumber lain
maupun dari diri sendiri; struktur argumentasi ilmiah; kajian pustaka;
penggunaan bahan statistik; Bahasa Indonesia, dan etika dalam penulisan karya
ilmiah.

2. Statistika Sosial
Analisis regresi dan korelasi: linear sederhana, linear multipel, parsial, parsial-
multipel. Mempelajari analisis regresi dan korelasi: linear sederhana, linear
multipel, parsial, parsial-multipel, regresi non-linear, regresi polinom. Dibahas
pula analisis jalin dan analisis hubungan linear struktural: rekursif, nonrekursif,
pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, pengaruh total, a-priori-trimmed
recursive system test, a-posteriori-trimmed recursive system test. Korelasi
tetrachoric, korelasi biserial dan point biserial. Korelasi point multi-serial.
Rasio korelasi. Korelasi Spearman. Korelasi Kendall. Beberapa macam
koefisien asosiasi. Statistika non-parametrik: satu sampel, sample berpasangan,
sampel independen. Teknik elaborasi: kausal, spurious, spesifikasi, supresi.

3. Filsafat Ilmu
Membahas sejarah perkembangan dan hubungan di antara agama, filsafat, seni
serta ilmu pengetahuan. Pencarian atau penguasaan ilmu, penalaran deduktif
dan induktif. Landasan-landasan filsafat ilmu seperti ontologi, metodologi dan
aksiologi. Persamaan dan perbedaan ilmu alam dengan ilmu-ilmu sosial dan
humaniora, positivitik dengan post positivistik, rasionalistik dengan
reflektivistik, heuristik dan hermenitik, nomotetik dengan ideografik, teori
dengan metateori. Diterangkan pula pemikiran-pemikiran tentang research
method, ferivications, falsifikasi dan program penelitian.

4. Metode Penelitian Sosial
Proses penelitian merupakan mata kuliah dalam tahap-tahap dalam melakukan
penelitian yang mencakup penetapan topik dan perumusan masalah penelitian,
kajian kepustakaan, perumusan kerangka pemikiran dan hipotesis, pemilihan
variabel penelitian, pemilihan metode dan pembuatan rancangan penelitian,
pengumpulan dan analisis data serta penulisan laporan. Dalam metode
penelitian berupa melakukan rekonstruksi teoritik yang dijadikan sebagai
kerangka pemikiran yang ajeg dan orisinal.

5. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Makro
Mata kuliah ini mengkaji berbagai teori serta praktek dalam manajemen
sumber daya manusia dengan merujuk terutama pada pendekatan diagnosis,
mengaitkan kondisi eksternal, penetapan sasaran dan upaya-upaya yang
diperlukan untuk mencapai sasaran sumber daya manusia yang berkualitas.
Dalam MSDM dibahas pula tentang fungsi-fungsi operatif manajemen SDM
pada masalah rekruitmen, retensi, sistem insentif dan perencanaan SDM.

6. Teori Manajemen Publik Kontemporer
Menerangkan tentang pengertian paradigma dan konsep-konsep administrasi
publik baru (new public administration/manajemen), peranan manajemen
publik dalam meningkatkan kinerja pegawai, analisis tentang pengeluaran dan
pendapatan pemerintah yang meliputi sebab-sebab kegagalan dalam
penyediaan barang publik daln pelayanan kepada masyarakat. Mata kuliah ini
juga membahas sistem dan model lembaga serta organisasi publik dari berbagai
pendekatan makro dan mikro. Menerangkan secara mendalam paradigma baru
manajemen pemerintahan yang berbasis good governance, dengan fokus kajian
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pada pengembangan kapasitas (capacity building) aparat serta stakeholders
lainnya sebagai mitra kerja.

7. Seminar Isu Administrasi Kontemporer
Mata kuliah ini menyajikan  berbagai isu aktual administrasi yang terjadi di
tingkat lokal, regional dan global. Peserta diwajibkan membuat paper yang
yang disajikan dalam seminar.

8. Keuangan Publik
Mengenalkan berbagai kebijakan keuangan publik yang meliputi pembiayaan,
pembangunan, berbagai kegiatan sektor publik termasuk BUMD/BUMN.
Pembahasan difokuskan pada cara negara mengelola keuangan, dampak
perpajakan, investasi perekonomian secara keseluruhan. Topik-topik yang
dicakup meliputi; kerangka dasar manajemen keuangan, aspek yang relevan
dengan anggaran modal, analisis dan interpretasi laporan keuangan,
manajemen modal kerja, stuktur modal, leasing dan kebijakan deviden.

9. Administrasi Pemerintahan Daerah
Mata kuliah ini menelaah tentang konsep daerah, sejarah hubungan pusat
dengan daerah, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kota dan desa,
manajemen pemerintahan daerah dan kelembagaan pembangunan daerah.
Selain itu membahas pula konsep-konsep tentang birokrasi dikaitkan dengan
administrasi pemerintahan daerah, posisi pejabat dalam sistem demokrasi di
Indonesia.

10. Seminar Usulan Penelitian
Setelah menyelesaikan perkuliahan, mahasiswa diwajibkan menyusun usulan
penelitian untuk penulisan disertasi. Seminar UP ini wajib dipresentasikan di
hadapan 7 atau 8 dosen penguji sebelum dinyatakan layak untuk dilakukan
penelitian selanjutnya.

11. Disertasi
Penyusunan disertasi dapat dilakukan setelah mahasiswa memenuhi seluruh
persyaratan administratif dan akademis. Disertasi merupakan hasil penelitian
mandiri (original) peserta didik yang diawali seminar UP, penelaahan, ujian
naskah disertasi serta ujian disertasi dalam sidang senat terbuka Universitas
Padjadjaran di depan 7-8 tim penguji termasuk promotor dan ko-promotor.

c. Daftar Dosen
1. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Guru Besar

1) Prof. H.A. Djadja Saefullah, M.A., Ph.D. (Flinders University, Australia);
2) Prof. Dr. Josy Adiwisastra (Universitas Padjadjaran);
3) Prof. Dr. H. Asep Kartiwa, S.H., M.S. (Universitas Padjadjaran);
4) Prof. Dr. H. Tachjan, M.Si. (Universitas Padjadjaran);
5) Prof. Dr. Hj. Erlis Karnesih, M.S. (Universitas Padjadjaran);
6) Prof. Dr. H. Budiman Rusli, M.S. (Universitas Padjadjaran);
7) Prof. Dr. J. B. Kristiadi (Sorbonne University – Paris I, Perancis);
8) Prof. Dr. Ir. H. Rusidi, M.S. (Universitas Padjadjaran);
9) Prof. Dr. H. Dede Mariana, M.Si. (Universitas Padjadjaran).
10) Prof. (Em.) Dr. H. Dedi Rosadi, M.S. (Universitas Padjadjaran);
11) Prof. (Em.) H. Judistira K. Garna, Ph.D. (Universiti Kebangsaan

Malaysia);

2. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Doktor
1) Dr. Asep Sumaryana, M.Si. (Universitas Padjadjaran);
2) Dr. Hj. R. Ira Irawati, M.Si. (Universitas Padjadjaran);
3) Dr. Yadi Supriyadi, D.E.A. (Aix Marseille III University, Perancis).
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B. Konsentrasi Administrasi Bisnis
a. Daftar Mata Kuliah

No. Semester Nama Mata Kuliah SKS
1 Pra-Pascasarjana Penulisan Karya Ilmiah 0
2 Statistika Sosial 0

Jumlah 0
3 I Filsafat Ilmu 3
4 Teori Ilmu Administrasi Kontemporer 3
5 Teori Sistem dalam Bisnis 3
6 Kebijakan dan Strategi Bisnis 3

Jumlah 12
8 II Metode Penelitian Sosial 3
9 Dinamika Organisasi 3

10 Kelembagaan Bisnis 3
11 Manajemen Perubahan 3

Kebijakan dan Strategi Bisnis Global
Jumlah 15

12 III-X Seminar Usulan Penelitian 1
13 Disertasi 30

Jumlah 31
Jumlah Keseluruhan 58

b. Deskripsi Mata Kuliah
1. Penulisan Karya Ilmiah

Mata kuliah ini membahas pokok-pokok penulisan karya ilmiah yang meliputi:
tujuan penulisan karya ilmiah; peranan konsep dan teori dari sumber lain
maupun dari diri sendiri; struktur argumentasi ilmiah; kajian pustaka;
penggunaan bahan statistik; Bahasa Indonesia, dan etika dalam penulisan
karya ilmiah.

2. Statistika Sosial
Analisis regresi dan korelasi: linear sederhana, linear multipel, parsial, parsial-
multipel. Mempelajari analisis regresi dan korelasi: linear sederhana, linear
multipel, parsial, parsial-multipel, regresi non-linear, regresi polinom. Dibahas
pula analisis jalin dan analisis hubungan linear struktural: rekursif, nonrekursif,
pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, pengaruh total, a-priori-trimmed
recursive system test, a-posteriori-trimmed recursive system test. Korelasi
tetrachoric, korelasi biserial dan point biserial. Korelasi point multi-serial.
Rasio korelasi. Korelasi Spearman. Korelasi Kendall. Beberapa macam
koefisien asosiasi. Statistika non-parametrik: satu sampel, sample berpasangan,
sampel independen. Teknik elaborasi: kausal, spurious, spesifikasi, supresi.

3. Filsafat Ilmu
Membahas sejarah perkembangan dan hubungan di antara agama, filsafat, seni
serta ilmu pengetahuan. Pencarian atau penguasaan ilmu, penalaran deduktif
dan induktif. Landasan-landasan filsafat ilmu seperti ontologi, metodologi dan
aksiologi. Persamaan dan perbedaan ilmu alam dengan ilmu-ilmu sosial dan
humaniora, positivitik dengan post positivistik, rasionalistik dengan
reflektivistik, heuristik dan hermenitik, nomotetik dengan ideografik, teori
dengan metateori. Diterangkan pula pemikiran-pemikiran tentang research
method, ferivications, falsifikasi dan program penelitian.
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4. Metode Penelitian Sosial
Proses penelitian merupakan mata kuliah dalam tahap-tahap dalam melakukan
penelitian yang mencakup penetapan topik dan perumusan masalah penelitian,
kajian kepustakaan, perumusan kerangka pemikiran dan hipotesis, pemilihan
variabel penelitian, pemilihan metode dan pembuatan rancangan penelitian,
pengumpulan dan analisis data serta penulisan laporan. Dalam metode
penelitian berupa melakukan rekonstruksi teoritik yang dijadikan sebagai
kerangka pemikiran yang ajeg dan orisinal.

5. Teori Ilmu Administrasi Kontemporer
Mata kuliah ini memberikan wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa
tentang teori ilmu administrasi sejak perkembangannya sampai dengan isu saat
ini (kontemporer).

6. Teori Sistem dalam Bisnis
Teori ini mempelajari tentang keterkaitan unsur yang terkait dengan bisnis
yang membentuk suatu sistem. Pokok bahasannya mengenai definisi sistem,
taxonomy sistem, pendalaman macam-macam unsur dalam sistem serta
penjelasan untuk memahami dunia bisnis. Alat analisis yang digunakan di
antaranya adalah pendekatan System Dynamic dan System Thinking.

7. Kebijakan dan Strategi Bisnis
Mata Kuliah ini membahas pelbagai kebijakan bisnis pada tingkat perusahaan
(company) dalam mengintegrasikan berbagai fungsi manajerial dan fungsi
bisnis serta penerapan serupa dalam kelompok usaha sejenis (industrial
cluster).

8. Dinamika Organisasi
Mata kuliah ini membahas perkembangan teori-teori utama organisasi
mencakup filosofi dan asumsi yang mendasari teori organisasi serta berbagai
pendekatan dan metodologi dalam studi organisasi, berbagai pandangan
tentang organisasi (image of organization), serta analisis postmodern dalam
organisasi.

9. Kelembagaan Bisnis
Mata kuliah ini membahas berbagai pengaruh institusi sebagai organisasi
maupun norma terhadap kegiatan bisnis. Institusi mencakup keberadaan pelaku
pemerintah, swasta, masyarakat. Pembahasan mencakup berbagai dimensi
ekonomi politik dan kebijakan seperti pilihan publik, teori tindakan kolektif,
perilaku rent seeking, teori regulasi dan social capital.

10. Manajemen Perubahan
Mata kuliah ini membahas tentang strategi dan prinsip pengelolaan
pengetahuan (knowledge management) dalam organisasi untuk selalu
mengadakan perubahan serta pengelolaan perubahan sehingga menghasilkan
organisasi pembelajar (learning organization) serta terbangunnya knowledge
organization. Di dalamnya juga dibahas mengenai critical thinking dan system
thinking.

11. Kebijakan dan Strategi Bisnis Global
Mata kuliah ini membahas strategi dalam memahami permasalahan dunia
usaha dalam konteks jaringan global (multinasional) dan mencakup penerapan
alat kebijakan bisnis, perdagangan internasional, keuangan internasional dan
organisasi yang mempengaruhinya.

12. Seminar Usulan Penelitian
Setelah menyelesaikan perkuliahan, mahasiswa diwajibkan menyusun usulan
penelitian untuk penulisan disertasi. Seminar UP ini wajib dipresentasikan di
hadapan 7 atau 8 dosen penguji sebelum dinyatakan layak untuk dilakukan
penelitian selanjutnya.
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13. Disertasi
Penyusunan disertasi dapat dilakukan setelah mahasiswa memenuhi seluruh
persyaratan administratif dan akademis. Disertasi merupakan hasil penelitian
mandiri (original) peserta didik yang diawali seminar UP, penelaahan, ujian
naskah disertasi serta ujian disertasi dalam sidang senat terbuka Universitas
Padjadjaran di depan 7-8 tim penguji termasuk promotor dan ko-promotor.

c. Daftar Dosen
2. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Guru Besar

1) Prof. H.A. Djadja Saefullah, M.A., Ph.D. (University, Flinders
University, Australia);

2) Prof. Dr. H. Asep Kartiwa, S.H., M.S. (Universitas Padjadjaran);
3) Prof. Dr. Hj. Erlis Karnesih, M.S. (Universitas Padjadjaran);
4) Prof. Dr. J. B. Kristiadi (Sorbonne University -- Paris I, Perancis);
5) Prof. H. Oekan Soekotjo Abdullah, M.A., Ph.D. (The University of

California, Berkeley, A.S.);
6) Prof. Dr. Sam’un Jaja Raharja, M.Si. (Universitas Indonesia);

7) Prof. Dr. Ina Primiana, M.T. (Institut Teknologi Bandung);
8) Prof. (Em.) Dr. H. Dedi Rosadi, M.S. (Universitas Padjadjaran);
9) Prof. (Em.) H. Judistira K. Garna, Ph.D. (Universiti Kebangsaan

Malaysia).
10) Prof. (Em.) Dr. Rusadi Kantaprawira (Universitas Padjadjaran);

3. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Doktor
1) Dr. Anang Muftiadi, M.Si. (Universitas Padjadjaran).
2) Dr. Yadi Supriyadi, D.E.A. (Aix Marseille III University, Perancis).

4. Dosen Luar Biasa: Guru Besar
1) Prof. Dr. Martani Huseini, DEA

5. Dosen Luar Biasa: Doktor
1) Sanerya Hendrawan, Ph.D.
2) Dr. Tri Mardjoko, M.A.

C. Konsentrasi Ilmu Pemerintahan
a. Daftar Mata Kuliah

No. Semester Nama Mata Kuliah SKS
1 Pra-Pascasarjana Penulisan Karya Ilmiah 0
2 Statistika Sosial 0

Jumlah 0
3 I Filsafat Ilmu 3
4 Metode Penelitian Sosial 3
5 Filsafat dan Teori Pemerintahan 3
6 Dinamika Kebijakan Publik 3
7 Mata Kuliah Pilihan *)

- ICT, Kebijakan Publik, dan Kinerja
Pemerintahan
- Manajemen Hubungan Lembaga

Pemerintahan
- Demokratisasi dan Birokrasi

3
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Jumlah 15
8 II Seminar Isu-isu Pemerintahan Kontemporer 3
9 Seminar Kajian Pustaka Kritis Ilmu

Pemerintahan
10 Seminar Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan
11 Kapita Selekta Ilmu Pemerintahan 3
12 Mata Kuliah Pilihan *)

- Penataan Wilayah (Territorial Reform)
- Manajemen Pemerintahan dan Pengelolaan

Sumber Daya
- Tata Pemerintahan Global (Global

Governance)

3

Jumlah 15
13 III-X Seminar Usulan Penelitian 1
14 Disertasi 30

Jumlah 31
Jumlah Keseluruhan 61

b. Deskripsi Mata Kuliah
1) Penulisan Karya Ilmiah

Mata kuliah ini membahas tahap-tahap dalam melakukan penulisan karya
ilmiah yang mencakup penetapan topik dan perumusan masalah penelitian,
kajian kepustakaan, perumusan kerangka pemikiran dan hipotesis, pemilihan
variabel penelitian, pemilihan metode dan pembuatan rancangan penelitian,
pengumpulan data, analisis, dan penulisan karya ilmiah berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan. Selain materi tersebut, pada awal perkuliahan
matrikulasi ini, akan didiskusikan beberapa materi tentang upaya-upaya yang
dilakukan oleh mahasiswa dalam mencari jawaban atas berbagai persoalan
yang dihadapinya, kaitan antara teori dan praktik. Setelah mengikuti
matrikulasi ini, mahasiswa diharapkan mengetahui dan mampu menjelaskan
dan menyusun Usulan Penelitian.

2) Statistika Sosial
Menelaah pengertian-pengertian mendasar mengenai metode statistika sosial
untuk mendukung penelitian sosial, seperti operasionalisasi variabel,
pengukuran, penskalaan (scaling), penentuan sampel (sampling), indikator
(indicator), dan parameter (parameter), instrumen penelitian, pengumpulan,
pengolahan dan analisis data. Analisis regresi dan korelasi: linear sederhana,
linear multipel, parsial, parsial-multipel. Mempelajari analisis regresi dan
korelasi: linear sederhana, linear multipel, parsial, parsial-multipel, regresi non-
linear, regresi polinom. Dibahas pula analisis jalur dan analisis hubungan linear
struktural: rekursif, nonrekursif, pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung,
pengaruh total, a-priori-trimmed recursive system test, a-posteriori-trimmed
recursive system test. Korelasi tetrachoric, korelasi biserial dan point biserial.
Korelasi point multi-serial. Rasio korelasi. Korelasi Spearman. Korelasi
Kendall. Beberapa macam koefisien asosiasi. Statistika non-parametrik: satu
sampel, sample berpasangan, sampel independen. Teknik elaborasi: kausal,
spurious, spesifikasi, supresi.

3) Filsafat Ilmu
Membahas tentang ruang lingkup ilmu pengetahuan yang meliputi ontologi,
epistemologi, dan aksiologi. Pencarian kebenaran atau penguasaan metodologi
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ilmu pengetahuan sosial. Manusia yang berkemampuan untuk mengetahui
dengan penalaran yang sistematis. Sejarah perkembangan filsafat dan ilmu
pengetahuan. Dunia empiris dan rasio, dengan kombinasinya membentuk
anatomi ilmu pengetahuan. Penalaran deduktif dan induktif sebagai metodologi
dalam membentuk premis-premis ilmu pengetahuan. Mempelajari berbagai
pendekatan dalam ilmu sosial.

4) Metode Penelitian Sosial
Membahas pengertian, metode, dan teknik dalam penelitian kuantitatif dan
kualitatif. Jenis-jenis penelitian kuantitatif, seperti eksperimen, survei, dll.
Membahas pula jenis-jenis penelitian kualitatif, seperti grounded research,
studi kasus, metode sejarah, etnografi, dll dengan menggunakan research
design melalui pengembangan human as instrument, participatory, narrative,
dll. Menelaah pula prosedur, pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data
dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif.

5) Filsafat dan Teori Pemerintahan
Membahas tentang dasar argumentasi perlunya pemerintahan, genealogis,
manfaat dan eksistensi pemerintahan. Teori pemerintahan membahas
pemikiran-pemikiran kontemporer atas gejala pemerintahan.

6) Dinamika Kebijakan Publik
Membahas perkembangan dan dinamika kebijakan pemerintahan, baik dalam
formulasi, implementasi, dan evaluasi. Juga dibahas dinamika kebijakan publik
dalam berbagai kasus di berbagai negara.

7) Seminar Usulan Penelitian
Membuat rancangan penelitian berdasarkan sistematika dan tema/topik
penelitian yang telah ditetapkan, serta mempresentasikannya di depan Tim
Dosen Pembimbing dan Penguji.

8) Metodologi Ilmu Pemerintahan
Membahas state of the art Ilmu Pemerintahan, yaitu membahas langkah-
langkah yang harus ditempuh dalam memahami konsep/teori Ilmu
Pemerintahan, langkah-langkah pengembangan konsep/teori Ilmu
Pemerintahan, dan penerapannya. Dibahas juga pendekatan-pendekatan dalam
memahami dan menganalisis masalah-masalah pemerintahan serta
membandingkan kelebihan dan kekurangannya.

9) Seminar Isu-isu Pemerintahan Kontemporer
Mengkaji beberapa teori sosial yang merupakan landasan bagi pertumbuhan
ilmu-ilmu sosial, khususnya Ilmu Pemerintahan. Hal ini akan berkaitan dengan
grand theory, middle theory, narrow theory, dan applied theory dalam
perubahan sosial dan isu-isu pemerintahan serta mengkaji teori-teori perubahan
sosial dari berbagai perspektif yang berkembang.

10) Disertasi
Penyusunan Disertasi dapat dilakukan setelah peserta didik memenuhi seluruh
persyaratan administratif dan akademis. Karya tulis yang didasarkan pada
penelitian mandiri yang telah disetujui untuk dilanjutkan berdasarkan forum
Seminar Usulan Penelitian (SUP) dan harus dipertanggungjawabkan dalam
sidang ujian akhir program secara lisan setelah dinilai dan disetujui bulat oleh
tim penilai yang terdiri dari atau komisi promotor dan para penelaah yang
ditetapkan.
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c. Daftar Dosen
1. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Guru Besar
1) Prof. H.A. Djadja Saefullah, M.A., Ph.D. (Flinders University, Australia);
2) Prof. Dr. H. Asep Kartiwa, S.H., M.S. (Universitas Padjadjaran);
3) Prof. H. Oekan Soekotjo Abdullah, M.A., Ph.D. (The University of

California, Berkeley, A.S.);
4) Prof. Dr. Nasrullah Nazsir, M.S. (Universitas Padjadjaran);
5) Prof. Dr.. H. Utang Suwaryo, M.A. (Universitas Padjadjaran);
6) Prof. Prof. Dr. H. Dede Mariana, M.Si. (Universitas Padjadjaran).
7) Prof. (Em.) Dr. Rusadi Kantaprawira (Universitas Padjadjaran);
8) Prof. (Em.) H. Judistira K. Garna, Ph.D. (Universiti Kebangsaan

Malaysia);

2. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Doktor
1) Dra. Tati Rukminiyati, M.Si., Ph.D (Universiti Malaya);
2) Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A. (Universitas Padjadjaran);
3) Dr. Franciscus van Ylst, Drs., M.Hum. (Universitas Indonesia).
4) Dr. Arry Bainus, M.A. (Universitas Indonesia);
5) Mudiyati Rahmatunnisa, M.A., Ph.D. (University of Western Australia);
6) Budhi Gunawan, M.A., Ph.D. (University of Tokyo, Jepang);
7) Dr. Yadi Supriyadi, D.E.A. (Aix Marseille III University, Perancis)..

3. Dosen Luar Biasa: Doktor
1) Dr. H. Prio Teguh, S.H., M.Si. (Universitas Padjadjaran);
2) Purwo Santoso, M.A., Ph.D (UGM).

3) Program Studi Hubungan Internasional
B. Konsentrasi Hubungan Internasional

a. Daftar Mata Kuliah

No Semester Sandi MK Mata Kuliah SKS

Pra-Pascasarjana

1. Penulisan Karya Ilmiah 0

2. Statistika Sosial 0

No Semester Sandi MK Mata Kuliah SKS

1.

I

UNX.692 Filsafat Ilmu 3

2. Metode Penelitian 3

3. Filsafat, Teori dan Pendekatan
Sistem

3

4. Teori Hubungan Internasional
(Lanjutan)

3

5. Kajian Bidang Studi Hubungan
Internasional (Pilihan):

3

a. Analisis Politik Luar Negeri
(Lanjutan)
b. Ekonomi Politik Global
(Lanjutan)
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c. Hukum dan Regim Internasional

d. Keamanan Global (Lanjutan)

e. Politik Dunia (Lanjutan)

f. Organisasi Internasional dan
Global Governance

Jumlah 15

6.

II

Globalisasi dan Demokrasi 3

7. Seminar Isu-isu Hubungan
Internasional Kontemporer

3

8. Seminar Kajian Pustaka Kritis
Hubungan Internasional

3

9. Seminar Metode Penelitian
Hubungan Internasional

3

10. Seminar Kapita Selekta Hubungan
Internasional

3

Jumlah 15

11. Alih Smt Seminar Usulan Penelitian 1

Jumlah 31

12 III Disertasi 30

Total Seluruh sks 61

b. Deskripsi Mata Kuliah
1) Teori Hubungan Internasional (Lanjutan) (3 SKS)

Mata kuliah ini merupakan pendalaman dari kuliah Teori Hubungan
Internasional yang disampaikan pada tingkat S-1 dan S-2 yang mengkaji
teori, teorisasi, dan kajian lebih luas dan mendalam keragaman tradisi
pemikiran klasik dan mainstream, serta berbagai perdebatan yang
melingkupinya dalam Studi Hubungan Internasional tanpa bersikap dan
memihak kepada sebagian atau salah satunya; menggali dan
mengidentifikasi persamaan/perbedaan dari teori-teori hubungan
internasional serta mengkritisinya; membahas fungsi teori hubungan
internasional dan mengenali proses teorisasi termaksud.

2) Globalisasi dan Demokrasi (3 SKS)
Mata kuliah ini mengkaji kecenderungan dan fenomena “dunia tanpa
batas”, dari adanya berbagai perubahan kemajuan di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi, khususnya informasi dan komunikasi. Antara
lain mencakup pengertian dasar dan ruang lingkup serta perwujudan
globalisasi berikut efek positif atau negatifnya; berbagai elemennya serta
pemikiran-pemikiran mengenai kausalitas dan korelasi globalisme,
spatial compression, universalisme, homogenitas dan konvergensi.
Kemudian pembahasan ditingkatkan pada implikasi globalisasi terhadap
politik dunia melalui pendekatan dan teori seperti Realisme, Liberalisme
dan Marxisme dan juga pendekatan-pendekatan kontemporer dalam
Politik Internasional seperti Feminisme, Posmodernisme, Teori Kritis,
Teori Normatif dan Konstruktivisme. Membahas Post-International
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Politics, World Politics, Global Politics, wacana ilmiah seperti
Statecentric vs. Multicentric, Maskulin vs. Feminin dsbnya, serta aspek
etika dalam politik internasional.
Selanjutnya matakuliah ini akan secara spesifik mendiskusikan isu
kontemporer yaitu demokrasi. Diawali dengan membahas teori-teori dan
praktik mengenai demokrasi dan civil-society (masyarakat warga), serta
masalah yang terkait dengan sifat, persyaratan-persyaratan, dan potensi dari
pemerintahan demokratis, termasuk debat liberalisme-komunitarianisme,
peran media massa, peran civil society, pluralism dan multikulturalisme,
identitas politik, kapitalisme dan demokrasi, meninjau transisi menuju
demokrasi, demokratisasi dan good governance (transparansi, partisipasi dan
akuntabilitas) di negara-negara maju dan berkembang.

3) Ekonomi Politik Global (Lanjutan) (3 sks)
Mengkaji keterkaitan antara faktor-faktor politik dan ekonomi di tingkat
internasional dan implikasinya, merujuk ke interaksi antara negara
dengan mekanisme pasar yang mempengaruhi lingkungannya. Menelaah
berbagai sudut pandang ekonomi politik berikut isu-isu mendasar tentang
interaksi antarpelaku ekonomi individu, perusahaan publik/swasta,
negara, di lingkup domestik maupun internasional yang membangun
dinamika sistem internasionalnya. Peserta didik mengetahui
keterhubungan antara perkembangan ekonomi di satu pihak dengan
perubahan sosial politik dan pembangunan di pihak lain. Dalam
mempelajari mengenai negara berkembang, dilakukan penelusuran
perkembangan pemikiran ekonomi politik pembangunan,
interdependensi, dependensi, dan pembangunan ekonomi di negara-
negara berkembang dan dunia ketiga lainnya. Jiga dipelajari mengenai
trading bloc, globalisasi, e-commerce atau e-business, perdagangan
bebas, interdependensi, hambatan non-tarif, WTO, isu ekologis, teknologi
informasi dan transportasi, kemiskinan, ketimpangan distribusi
pendapatan, serta Tata Ekonomi Dunia Baru.

4) Hukum dan Regim Internasional (3 sks)
Matakuliah ini mempelajari hukum internasional dalam hubungan
internasional, kebiasaan-kebiasaan, konvensi-konvensi, perjanjian-perjanjian,
serta pengakuan internasional, subjek-subjek dan sumber-sumber hukum
internasional, pengertian dan perannya dalam hubungan internasional formal,
berikut hukum transnasional, lingkungan hidup, hak asasi manusia,
ekonomi/bisnis, perjanjian, perang/humaniter, pidana dan perdata
internasional, praktik dan prosedur hubungan antarnegara/pemerintah, serta
permasalahannya dewasa ini. Selanjutnya peserta didik akan mempelajari
hukum-hukum yang mengatur hubungan antarnegara meliputi hukum udara
dan angkasa ditekankan pada kedaulatan negara di ruang udara dan angkasa,
air freedom policy, freedoms of the air, Geo-Stationary Orbit (GSO), hak-hak
negara kolong (subjation state), klaim negara-negara katulistiwa atas GSO;
dibahas pula hukum laut internasional, hukum diplomatik dan konsuler
termasuk regim foreign services act Indonesia.

5) Keamanan Global (Lanjutan) (3 sks)
Mengkaji konsepsi, teorisasi, serta praktik-praktik dari keamanan
terdahulu dan kontemporer. Mengupas perdebatan konseptual tentang
sifat dan arti keamanan; penyebab konflik dan peperangan; kaitan
keamanan nasional dan internasional; masalah use of force bagi
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kepentingan politik; perihal pembentukan collective security dan
military-alliance; analisis soal strategi nuklir, senjata biologi dan kimia,
arms race and control, deterrence, juga kebijakan pertahanan negara
serta hubungan sipil dan militer.

Juga dikaji berbagai “dimensi baru” Studi Keamanan Global yang
menekankan pada human security dan social security yang meliputi
ancaman lingkungan, kesejahteraan ekonomi dan pertumbuhan populasi
(demografi) yang dinilai memuat ancaman setara dengan peperangan.
Mengupas ancaman atas keamanan nasional dan internasional, konflik
internasional, serta kemungkinan penggunaan kekuatan militer dalam isu
lingkungan, demografi, ekonomi, konflik etnik, dan konsekuensi-
konsekuensi kemiskinan masyarakat internasional yang berkaitan dengan
hubungan strategi militer seperti deterrence.

6) Politik Dunia (Lanjutan) (3 sks)
Mata kuliah ini mempelajari acuan politik dunia baik tradisional maupun
saintifik, evolusi, sejarah perkembangan, sifat dan keadaan sistem
internasional; mengkaji konsepsi utama dan permasalahannya, aktor negara
dan non-negara, sarana yang dalam berinteraksi, terjadinya perang dan damai;
serta pendekatan dan teori. Selanjutnya peserta didik mempelajari
pendekatan-pendekatan kontemporer dalam politik dunia beserta kasus-
kasusnya yang berkembang, wacana ilmiah seperti statecentric vs multicentric
vs globalcentric, maskulin vs feminin dsbnya, serta aspek etika dalam politik
dunia. Mendiskusikan berbagai isu kontemporer seperti politik dunia di Dunia
Ketiga, isu-isu lingkungan hidup dan kemanusiaan (HAM), serta politik dunia
pasca Perang Dingin.

7) Organisasi Internasional dan Global Governance (3 sks)
Meskipun system internasional sering digambarkan anarkis, namun kenyataan
ini hanya benar dalam pengertian bahwa tidak ada suatu world government.
Dalam kenyataannya kehidupan masyarakat internasional terorganisasi dalam
derajat tertentu. Mata kuliah ini membahas Organisasi Internasional dengan
penekanan pada analisis terhadap peran Organisasi Internasional dari berbagai
perspektif teori Hubungan Internasional. Diawali dengan masalah tindakan
kolektif dalam situasi anarkis, pengaruh power dan konflik distribusi
padainstitusi, penjelasan tentang pembentukan dan variasi dari institusi-
institusi internasional. Selanjutnya dibahas pula mengenai kepemerintahan
global (global governance). Kajian global governance akan diawali dengan
pengantar kepada konsep utama global governance selanjutnya membahas
mengenai isu-isu dan area dari global governance.

8) Analisis Politik Luar Negeri (Lanjutan) (3 sks)
Peserta didik mengkaji konsepsi dasar kebijakan luar negeri, ruang
lingkupnya, unit atau level analisisnya, metode pendekatan, perspektif analisis
dan pemodelannya, cara dan teknik serta instrumen telaahnya, juga gambaran
kaleidoskopik tentang pertumbuh-kembangan studi Politik Luar Negeri.
Selain itu, peserta didik mempelajari dan mendiskusikan keputusan-keputusan
dalam politik luar negeri (foreign policy decisions) dan menjelaskan perilaku
politik luar negeri (foreign policy behavior) suatu negara dengan melihat
berbagai focal points yang berbeda (input domestik, images, birokrasi politik,
groupthink, national interests) serta landasan-landasan teoritis dan
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metodologis; juga menjelaskan implementasi politik suatu negara yang
terfokus pada peralihan dari decisions ke behavior.

9) Seminar Isu-isu Hubungan Internasional Kontemporer (3 sks)
Mata kuliah ini mempelajari tentang masalah dan isu-isu hubungan
internasional kontemporer seperti ekonomi politik global, demokrasi, HAM,
keamanan global dan terorisme, masalah lingkungan, migrasi, alih teknologi
serta isu-isu lainnya, mata kuliah ini juga mempelajari dampak dari isu-isu
tersebut serta penyelesaiannya. Setelah menempuh pengalaman belajar dalam
mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi berbagai
dimensi permasalahan hubungan internasional.

10) Seminar Kajian Pustaka Kristis Hubungan Internasional (3 sks)
Mata kuliah ini disajikan dalam format seminar di mana peserta didik
sebelumnya diminta untuk melakukan kajian pustaka terhadap beberapa
textbook tentang Hubungan Internasional, selanjutnya peserta didik diminta
untuk memberikan critical review dari buku tersebut dalam bentuk working
paper yang dipresentasikan dalam bentuk seminar kecil. Pustaka yang
ditelaah meliputi buku-buku klasik dan modern tentang studi Hubungan
Internasional yang dianggap sebagai buku yang paling berpengaruh dalam
studi Hubungan Internasional.

11) Seminar Metode PenelitianHubungan Internasional (3 sks)
Mata kuliah ini dirancang untuk memperkenalkan peserta didik mengenai
metode-metode dalam penelitian Hubungan Internasional baik yang bersifat
kuantitatif maupun kualitatif namun yang bersifat khas dan dapat diterapkan
dalam penelitian Hubungan Internasional, seperti analisis statistik, formal
theories, game theory, analisis isi, analisis wacana, etnografi dan sebagainya.
Setelah mengenal dan memahami berbagai metode tersebut selanjutnya
peserta didik diminta untuk mengaplikasikannya dalam sebuah penelitian
kecil. Hasil penelitian selanjutnya disampaikan dalam berbagai seminar kecil
yang diharapkan akan mendukung pada saat penulisan disertasi bagi peserta
didik.

12) Seminar Kapita Selekta Hubungan Internasional  (3 sks)
Mata kuliah mempelajari topik-topik mutakhir dalam perkembangan studi
Hubungan Internasional baik yang menyangkut perkembangan teori maupun
current events hubungan internasional. Dengan mengikuti kuliah ini peserta
didik diharapkan mampu mengungkapkan dan menganalisis berbagai problem
dalam studi Hubungan Internasional dan lebih jauh dapat memberikan
problem solving atas masalah tersebut.

13) Filsafat Ilmu (3 sks)
Membahas sejarah perkembangan dan hubungan-hubungan di antara agama,
filsafat, seni serta ilmu dan pengetahuan. Pencarian atau penguasaan ilmu (the
quest for knowledge). Penalaran deduktif dan induktif. Landasan-landasan
filsafat ilmu seperti ontologi, epistemologi, metodologi dan aksiologi.
Persamaan dan perbedaanilmu-ilmu alam dengan ilmu-ilmu social dan
humaniora, positivistic dengan post-positivistic, rationalistic dengan
reflectivistic, heuristic dengan hermeneutic, nomothetic dengan idiographic,
theory dengan meta-theory. Diterangkan pula pemikiran-pemikiran tentang
research method, verification, falsification, and research program, against
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method, metanarrative, deconstruction, double reading, and simulation
dlsbnya.

14) Metode Penelitian (3 sks)
Proses penelitian (research process) merupakan mata kuliah tentang tahap-
tahap dalam melakukan penelitian. Mata kuliah ini membahas tahap-tahap
dalam melakukan penelitian yang mencakup penetapan topik dan perumusan
masalah penelitian, kajian kepustakaan, perumusan kerangka pemikiran dan
hipotesis, pemilihan variabel penelitian, pemilihan metode dan pembuatan
rancangan penelitian, pengumpulan data, analisis, dan penulisan laporan.
Selain materi tersebut, pada awal perkuliahan matrikulasi ini, akan
didiskusikan beberapa materi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh
manusia dalam mencari jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapinya,
kaitan antara teori dan penelitian, dan ruang lingkup kausalitas. Dengan
mengikuti matrikulasi ini, pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan
mengetahui dan mampu menjelaskan proses penelitian dan, khususnya, hal-
hal yang berkaitan dengan penyusunan Usulan Penelitian secara umum.

15) Filsafat, Teori dan Pendekatan Sistem (3 sks)
Mengkaji berbagai fenomena dan proses politik dari cara pandang yang
sifatnya utuh menyeluruh dan lebih obyektif dibandingkan dengan pendekatan
segmenter-monodisipliner. Di dalam proses politik, pandangan yang bersifat
sempit (ethnosentris, parokialisme, dll.) melahirkan berbagai keterbatasan,
sehingga filsafat, teori dan pendekatan sistem diharapkan dapat mengatasi
kelemahan dalam penyelenggaraan politik.

16) Seminar Usulan Penelitian (1 sks)
Semnar Usulan Penelitian dilakukan setelah mahasiswa lulus dalam Ujian
Kualifikasi Doktor (Ujian Preliminary). Presentasi mengenai usulan
penelitian (research proposal) peserta didik masing-masing sesuai dengan
tema/topik penelitian yang telah ditetapkan dan hasil pra-penelitian yang telah
dilakukan sebelumnya. Dalam ekspose ini seyogyanya memunculkan
research problem, kerangka pemikiran, research design dan research plan,
metodologi penelitian (baik metode maupun teknik penelitian - pengumpulan,
pengolahan dan analisis data) bahkan sampai dengan pengujian Instrumen
Penelitian di depan Tim Promotor, dan Penguji yang telah ditetapkan.

17) Disertasi (30 sks)
Penyusunan Disertasi dapat dilakukan setelah peserta didik memenuhi seluruh
persyaratan administrative dan akademis. Karyatulis yang didasarkan pada
penelitian mandiri yang telah disetujui untuk dilanjutkan berdasarkan forum
Seminar Usulan Penelitian (SUP) dan harus dipertanggungjawabkan dalam
siding Pra-Promosi (UjianTertutup) dan Sidang Promosi (Ujian Terbuka) dan
telah dinilai serta disetujui bulat oleh Tim Penilai yang terdiri dari Tim
Promotor dan para Penelaah yang ditetapkan.
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C. Konsentrasi Ilmu Politik
a. Daftar Mata Kuliah

No. Semester Nama Mata Kuliah SKS
1 Pra-Pascasarjana Penulisan Karya Ilmiah 0
2 Statistika Sosial 0

Jumlah 0
3 I Filsafat Ilmu 3
4 Metode Penelitian Sosial 3
5 Teori Politik Klasik dan Kontemporer 3
6 Filsafat, Teori dan Pendekatan Sistem 3
7 Mata Kuliah Pilihan *)

- Politik Indonesia
- Kebijakan Publik

3

Jumlah 15
8 II Seminar Isu-isu Politik Kontemporer 3
9 Seminar Kajian Pustaka Kritis Ilmu

Politik
3

10 Seminar Metode Penelitian Ilmu
Politik

3

11 Kapita Selekta Ilmu Politik 3
12 Mata Kuliah Pilihan *)

- Ekonomi Politik
- Politik Dunia dan Globalisasi

Jumlah 15
13 III-X Seminar Usulan Penelitian 1
14 Disertasi 30

Jumlah 31
Jumlah Keseluruhan 61

b. Deskripsi Mata Kuliah
1) Penulisan Karya Ilmiah

Mata kuliah ini membahas pokok-pokok penulisan karya ilmiah yang meliputi:
tujuan penulisan karya ilmiah; peranan konsep dan teori dari sumber lain
maupun dari diri sendiri; struktur argumentasi ilmiah; kajian pustaka;
penggunaan bahan statistik; Bahasa Indonesia, dan etika dalam penulisan karya
ilmiah.

2) Statistika Sosial
Analisis regresi dan korelasi: linear sederhana, linear multipel, parsial, parsial-
multipel. Mempelajari analisis regresi dan korelasi: linear sederhana, linear
multipel, parsial, parsial-multipel, regresi non-linear, regresi polinom. Dibahas
pula analisis jalin dan analisis hubungan linear struktural: rekursif, nonrekursif,
pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, pengaruh total, a-priori-trimmed
recursive system test, a-posteriori-trimmed recursive system test. Korelasi
tetrachoric, korelasi biserial dan point biserial. Korelasi point multi-serial.
Rasio korelasi. Korelasi Spearman. Korelasi Kendall. Beberapa macam
koefisien asosiasi. Statistika non-parametrik: satu sampel, sample berpasangan,
sampel independen. Teknik elaborasi: kausal, spurious, spesifikasi, supresi.
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3) Filsafat Ilmu (3 SKS)
Membahas sejarah perkembangan dan hubungan-hubungan di antara agama,
filsafat, seni serta ilmu dan pengetahuan. Pencarian atau penguasaan ilmu (the
quest for knowledge). Penalaran deduktif dan induktif. Landasan-landasan
filsafat ilmu seperti ontologi, epistemologi, metodologi dan aksiologi.
Persamaan dan perbedaan ilmu-ilmu alam dengan ilmu-ilmu sosial dan
humaniora, positivistic dengan post-positivistic, rationalistic dengan
reflectivistic, heuristic dengan hermeneutic, nomothetic dengan idiographic,
theory dengan meta-theory. Diterangkan pula pemikiran-pemikiran tentang
research method, verification, falsification, and research program, against
method, metanarrative, deconstruction, double reading, and simulation
dlsbnya.

4) Metode Penelitian Sosial (3 SKS)
Metode Penelitian merupakan mata kuliah yang secara khusus akan membahas
pendekatan/metode kualitatif dan kuantitatif sebagai metode dalam melakukan
penelitian. Uraian akan mencakup alasan penggunaan metode kualitatif atau
kuantitatif dalam suatu penelitian, disain penelitian, prosedur dan teknik
sampling, validitas dalam penelitian, analisis data. Selain itu, pembahasan juga
akan mencakup jenis-jenis/tradisi penelitian yang berkaitan dengan penelitian
kualitatif dan kuantitatif.

5) Teori Politik Klasik dan Kontemporer
Mempelajari berbagai keragaman (mosaik) perspektif dan teori baik
mainstream maupun kontemporer dalam Ilmu Politik, dengan lingkup mulai
dari filsafat/pemikiran politik, teori politik sistematis, teori politik empiris
maupun ideologi. Studi ini akan dilakukan dengan cara perbandingan serta
mengkritisinya dan juga mengenalkan beberapa perspektif alternatif dalam
Ilmu Politik. Teori-teori yang akan dibahas antara lain negara dan masyarakat
warga (civil-society), keadilan, demokrasi dan HAM, liberalisme, fascisme,
marxisme/sosialisme, struktural-fungsional, analisis sistem, institutionalisme,
behavioralisme, teori pilihan rasional, normative theory, feminism,
postmodernism (antara lain deconstructivism), critical theory, dan
constructivism.

6) Filsafat, Teori dan Pendekatan Sistem (General System Theory)
Mengkaji berbagai fenomena dan proses politik dari cara pandang yang
sifatnya utuh menyeluruh dan lebih obyektif dibandingkan dengan pendekatan
segmenter-monodisipliner. Di dalam proses politik, pandangan yang bersifat
sempit (ethnosentris, parokialisme, dll.) melahirkan berbagai keterbatasan,
sehingga filsafat, teori dan pendekatan sistem diharapkan dapat mengatasi
kelemahan dalam penyelenggaraan politik.

7) Politik Indonesia
Mempelajari seluk-beluk perkembangan dari politik dan Politik Indonesia sejak
kemerdekaan sampai kini dari berbagai perspektif. Dibahas pula
pertumbuhkembangan sistem konstitusi, demokrasi, hak asasi manusia, civil-
society, infrastruktur politik terutama partai politik maupun ornop (LSM),
suprastruktur politik baik legislatif, eksekutif, yudikatif, kabinet, dan lembaga-
lembaga negara lainnya. Selain itu dikenalkan pula berbagai proses dan
mekanisme politik yang terjadi dan melingkupi politik dan Politik Indonesia
kontemporer. Sejarah perkembangan Politik di Indonesia pun akan dilihat dari
ihwal cara pengelolaannya. Juga ditelaah teori-teori yang berkaitan dengan
infrastruktur politik (khususnya partai politik dan sistem kepartaian),
rekrutmen politik, sistem perwakilan dan pemilihan, beserta praktiknya di
beberapa negara. Kemudian akan dibahas pula perkembangan sistem
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kepartaian, perwakilan dan pemilihan umum yang pernah berlaku di Indonesia
sampai dengan perkembangan mutakhir mengenai sistem pemilu proporsional
terbuka, sistem perwakilan bikameral dan sistem pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden serta Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Selain itu dipelajari
pula berbagai isu dan kasus tentang voting behavior, perilaku partai-partai
politik dan para legislator baik pusat maupun lokal, serta peraturan perundang-
undangan politik yang berlaku.

8) Kebijakan Publik
Menelaah berbagai teori dan konsep yang berkembang dalam Kebijakan
Publik. Pembahasan akan meliputi pengertian, proses, tipe dan macam, model
dan pendekatan, maupun struktur dalam konteks Kebijakan Publik. Selain itu
dibahas pula keterkaitan Kebijakan Publik dengan decision-making process.
Membahas pula berbagai aspek kebijakan, proses analisis baik kualitatif
maupun kuantitatif mengenai segala aspek substansi Kebijakan Publik. Topik-
topik pembahasannya meliputi analisis masalah, analisis kekuatan lapangan,
analisis budget dan sumber daya pendukung, analisis prospek kebijakan publik,
teknik perumusan kebijakan, analisis pro dan kontra, dan analisis umpan balik
Kebijakan Publik. Mengembangkan kebijakan-kebijakan supaya tetap
memenuhi tuntutan perubahan lingkungan dan kemajuan pengetahuan
merupakan tanggung jawab bagi seorang pejabat publik. Mata pelajaran ini
mengupas berbagai metode analisis kebijakan publik untuk bisa menghasilkan
informasi yang relevan bagi pembuatan keputusan dan implementasi perubahan
kebijakan, urut-urutan perubahan dan kerangka untuk memprediksi reaksi-
reaksi serta pengelolaan secara efektif perubahan suatu kebijakan. Dibahas pula
berbagai studi kasus Kebijakan Publik di Indonesia yang berkaitan dengan
pembangunan politik, pembangunan ekonomi, kebijakan pertanian,
perencanaan sosial, strategi dan kebijakan keamanan, serta politik hukum.

9) Seminar Isu-Isu Politik Kontemporer
Mengkaji fenomena dan kecenderungan politik lokal, nasional, regional dan
global yang dielaborasi dengan berbagai proses politik seperti globalisasi,
regionalisasi, demokratisasi, unifikasi, integrasi, disintegrasi, dan fragmentasi
dengan memperhatikan kenyataan akan adanya lokalisme, multikulturalisme,
primordialisme, ethno-nasionalisme, separatisme, regionalisme, humanisme,
dan kosmopolitanisme. Diharapkan dengan seminar ini, peserta didik dapat
merumuskan masalah penelitian mandirinya.

10) Seminar Kajian Pustaka Kritis Ilmu Politik
Mengkaji berbagai pandangan teoretis dari berbagai temuan dan hasil
penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan sebagai bagian dari state of the
art dari Ilmu Politik dalam beberapa jurnal ilmiah maupun textbooks tertentu.
Seminar ini merupakan kelanjutan dari seminar isu-isu politik kontemporer, di
mana peserta didik telah mempunyai topik atau masalah penelitian, terutama
dalam pengayaan teoretis bagi penelitian mandirinya.

11) Seminar Metode Penelitian Ilmu Politik
Mengkaji berbagai langkah dan prosedur dalam melakukan penelitian,
terutama filosofi, pendekatan, disain penelitian, metode penelitian (baik
kuantitatif maupun kualitatif atau gabungan keduanya), teknik pengumpulan
data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data, yang sesuai dengan
keperluan penelitian mandirinya.

12) Kapita Selekta Ilmu Politik
Mengkaji berbagai topik pilihan utama Ilmu Politik yang diterapkan dalam
pengembangan keilmuan yang dikaitkan dengan perkembangan terkini dari isu,
teori dan metode dalam Ilmu Politik. Bahasannya akan difokuskan pada
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penyajian secara menyeluruh dari berbagai kasus atau penelitian mandiri dari
masing-masing peserta didik.

13) Ekonomi-Politik
Menelaah perkembangan ekonomi dan perubahan sosial dengan pembangunan
politik di beberapa negara baik maju maupun berkembang. Dibahas pula teori-
teori politik dan ekonomi beserta aplikasinya dari beberapa perspektif yang
saling bertentangan seperti liberalisme, merkantilisme, dan strukturalisme
(marxisme) baik klasik maupun berbagai derivasinya pada masa kontemporer
ini, beserta beberapa upaya jalan tengah (middle-way) dari beberapa yang
berbeda tersebut. Di negara berkembang, perkembangan ekonomi-politik dan
praktiknya sering dikaitkan pula dengan ketergantungan (dependensi) dari
pembangunan ekonominya pada negara-negara maju. Selain itu menelaah
interaksi, interelasi dan interdependensi mekanisme pasar (faktor ekonomi)
dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan negara (faktor politik) maupun
sebaliknya, misalnya berbagai kebijakan ekonomi yang berdampak pada
perpolitikan nasional, seperti kebijakan fiskal dan moneter, ekspor-impor,
neraca pembayaran, pemulihan krisis, pemulihan perbankan, deregulasi dan
debirokratisasi, devaluasi, devistasi, tingkat inflasi, valuta asing, perpajakan,
bantuan IMF dan World-Bank, peran swasta, koperasi dan UKM dlsbnya.
Sebaliknya, kebijakan-kebijakan politik yang berpengaruh terhadap
perekonomian nasional, seperti pemilihan umum, otonomi daerah, Propenas,
Propeda, Repetada, dlsbnya.

14) Politik Dunia dan Globalisasi
Mempelajari kecenderungan dan fenomena globalisasi baik dilihat sebagai
suatu “ideologi” maupun suatu “proses”. Dibahas pula berbagai pandangan
para ahli baik yang setuju maupun yang anti terhadap globalisasi ini.
Selanjutnya dielaborasi juga politik dunia yang merupakan lingkungan dinamis
dan konteks dari globalisasi tersebut. Selain itu, dikaitkan pula dengan berbagai
perkembangan lokal (lokalisme, primordialisme), nasional (nasionalisme,
ethno-nasionalisme, proses disintegrasi, fragmentasi, separatisme), dan
regional (regionalisasi dan regionalisme).

15) Seminar Usulan Penelitian
Presentasi mengenai usulan penelitian (research proposal) peserta didik
masing-masing sesuai dengan tema/topik penelitian yang telah ditetapkan dan
hasil pra-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam ekspose ini
seyogyanya memunculkan research problem, kerangka pemikiran, research
design dan research plan, metodologi penelitian (baik metode maupun teknik
penelitian - pengumpulan, pengolahan dan analisis data) bahkan sampai dengan
pengujian Instrumen Penelitian di depan Tim Dosen Pembimbing dan Penguji
yang telah ditetapkan.

16) Disertasi
Penyusunan Disertasi dapat dilakukan setelah peserta didik memenuhi seluruh
persyaratan administratif dan akademis. Karya tulis yang didasarkan pada
penelitian mandiri yang telah disetujui untuk dilanjutkan berdasarkan forum
Seminar Usulan Penelitian (SUP) dan harus dipertanggungjawabkan dalam
sidang ujian akhir program secara lisan setelah dinilai dan disetujui bulat oleh
tim penilai yang terdiri dari atau komisi promotor dan para penelaah yang
ditetapkan.
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c. Daftar Dosen
1. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Guru Besar

1) Prof. H.A. Djadja Saefullah, M.A., Ph.D. (Flinders University, Australia);
2) Prof. Dr. H. Utang Suwaryo, M.A. (Universitas Padjadjaran);
3) Prof. Dr. H. Nasrullah Nazsir, M.S. (Universitas Padjadjaran);
4) Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, M.A. (Universitas Padjadjaran);

5) Prof. H. Kusnaka Adimihardja, M.A., Ph.D. (Universiti Kebangsaan
Malaysia);

6) Prof. H. Oekan Soekotjo Abdullah, M.A., Ph.D. (The University of
California, Berkeley, A.S.);

7) Prof. Dr. H. Dede Mariana, M.Si. (Universitas Padjadjaran).
8) Prof. (Em.) Dr. Rusadi Kantaprawira (Universitas Padjadjaran);

2. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Doktor
1) Hj. Tati Rukminijati, M.Si., Ph.D. (Universiti Malaya);
2) Dr. H. R. Abd. Musyawardi Chalid, M.Si. (Universitas Padjadjaran);
3) Dr. Arry Bainus, M.A. (Universitas Indonesia);
4) Yanyan M. Yani, M.A., Ph.D. (the University of Auckland, Selandia

Baru);
5) Dr. H. Obsatar Sinaga, M.Si. (Universitas Padjadjaran);
6) Dr. Selly Riawanti, M.A. (Universitas Indonesia);
7) Budhi Gunawan, M.A., Ph.D. (University of Tokyo, Jepang);
8) Dr. Yadi Supriyadi, D.E.A. (Aix Marseille III University, Perancis).

3. Dosen Luar Biasa: Guru Besar
1) Prof. Aleksius Jemadu, M.A., Ph.D. (Leuven University, Belgia);
2) Prof. Bob Sugeng Hadiwinata, M.Sc., Ph.D. (Cambridge University,

Inggris).

4) Doktor IlmuKesejahteraan Sosial
a) Daftar Mata Kuliah

No Mata Kuliah SKS

Matrikulasi

1 Dasar-dasar Ilmu Kesejahteraan
Sosial/Pekerjaan Sosial

Non SKS

2 Isu-Isu Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan
Sosial

Non SKS

3 Konsep-konsep Dasar Kesejahteraan
Sosia/Pekerjaan Sosial

Non SKS

1 Statistik sosial Non SKS
2 Penulisan Karya ilmiah Non SKS

1. Filsafat Ilmu 3

2. Metode Penelitian Sosial 3
3. Kebijakan sosial 3
4. Pembangunan Sosial 3
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5. MK Pilihan (Pilih 1 MK yg disediakan
PPS FISIP)

3

Jumlah SKS 15

Mata Kuliah SKS

Semester II
1 Seminar Isu-isu masalah kesejahteraan

sosial/pekerjaan sosial  *)
3

2 Seminar kajian kritis Pustaka *) 3
3 Seminar Metode Penelitian *) 3
4 Kapita Selekta Kesejahteran

sosial/Pekerjaan Sosial
3

Jumlah SKS 12
Alih Semester

Usulan Penelitian 1
Jumlah SKS 1

Semester III
Desertasi 30
Jumlah SKS 30

SKS 58

b) Deskripsi Mata Kuliah
1. Penulisan Karya Ilmiah

Mata kuliah ini membahas tahap-tahap dalam melakukan penulisan karya
ilmiah yang mencakup penetapan topik dan perumusan masalah penelitian,
kajian kepustakaan, perumusan kerangka pemikiran dan hipotesis, pemilihan
variabel penelitian, pemilihan metode dan pembuatan rancangan penelitian,
pengumpulan data, analisis, dan penulisan karya ilmiah berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan. Selain materi tersebut, pada awal perkuliahan
matrikulasi ini, akan didiskusikan beberapa materi tentang upaya-upaya yang
dilakukan oleh mahasiswa dalam mencari jawaban atas berbagai persoalan
yang dihadapinya, kaitan antara teori dan praktik. Setelah mengikuti
matrikulasi ini, mahasiswa diharapkan mengetahui dan mampu menjelaskan
dan menyusun Usulan Penelitian.

2. Statistika Sosial
Menelaah pengertian-pengertian mendasar mengenai metode statistika sosial
untuk mendukung penelitian sosial, seperti operasionalisasi variabel,
pengukuran, penskalaan (scaling), penentuan sampel (sampling), indikator
(indicator), dan parameter (parameter), instrumen penelitian, pengumpulan,
pengolahan dan analisis data. Analisis regresi dan korelasi: linear sederhana,
linear multipel, parsial, parsial-multipel. Mempelajari analisis regresi dan
korelasi: linear sederhana, linear multipel, parsial, parsial-multipel, regresi
non-linear, regresi polinom. Dibahas pula analisis jalur dan analisis hubungan
linear struktural: rekursif, nonrekursif, pengaruh langsung, pengaruh tidak
langsung, pengaruh total, a-priori-trimmed recursive system test, a-posteriori-
trimmed recursive system test. Korelasi tetrachoric, korelasi biserial dan point
biserial. Korelasi point multi-serial. Rasio korelasi. Korelasi Spearman.
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Korelasi Kendall. Beberapa macam koefisien asosiasi. Statistika non-
parametrik: satu sampel, sample berpasangan, sampel independen. Teknik
elaborasi: kausal, spurious, spesifikasi, supresi.

3. Filsafat Ilmu
Membahas tentang ruang lingkup ilmu pengetahuan yang meliputi ontologi,
epistemologi, dan aksiologi. Pencarian kebenaran atau penguasaan metodologi
ilmu pengetahuan sosial. Manusia yang berkemampuan untuk mengetahui
dengan penalaran yang sistematis. Sejarah perkembangan filsafat dan ilmu
pengetahuan. Dunia empiris dan rasio, dengan kombinasinya membentuk
anatomi ilmu pengetahuan. Penalaran deduktif dan induktif sebagai
metodologi dalam membentuk premis-premis ilmu pengetahuan. Mempelajari
berbagai pendekatan dalam ilmu sosial.

4. Metode Penelitian Sosial
Membahas pengertian, metode, dan teknik dalam penelitian kuantitatif dan
kualitatif. Jenis-jenis penelitian kuantitatif, seperti eksperimen, survei, dll.
Membahas pula jenis-jenis penelitian kualitatif, seperti grounded research,
studi kasus, metode sejarah, etnografi, dll dengan menggunakan research
design melalui pengembangan human as instrument, participatory, narrative,
dll. Menelaah pula prosedur, pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data
dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif.

5. Kebijakan Sosial
Konsep dan pendekatan dalam kebijakan sosial, perlindungan sosial, modal
sosial. Negara kesejahteraan serta perannya dalam kebijakan sosial, situasi
kesejahteraan sosial di Indonesia, serta mempelajari informasi kebijakan
sosial.

6. Pembangunan Sosial
Mata kuliah ini membahas teori, konsep, strategi dan pendekatan yang
digunakan dalam pembangunan dan pembangunan sosial, serta dimensi
kesejahteraan. Globalisasi dan negara kesejahteraan, Globalisasi dan pasar
bebas. Distorsi pembangunan, Pembangunankesejahteraan sosial dan
pekerjaan sosial.

7. Seminar Isu-isu masalah kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial *)
Mendiskusikan tentang isu-isu yang berkembang dan menjadi masyarakat

yang diorientasikan pada isu-isu yang terkait dengan MDGs dan
pembangunan, dimana isu-isu tersebut saat ini telah berkembang dan menjadi
perhatian masyarakat di tingkat lokal, nasiolnal, regional dan internasional.
Dalam kegiatan ini peserta memiliki pemahaman dan alternatif pemecahan
masalah dari perspektif ilmu kesejahteraan sosial dan keterkaitannya dengan
ilmu-ilmu lain.

8. Seminar kajian kritis pustaka *)
Kuliah ini merupakan kuliah seminar yang bahan/materinya ditentukan
bersama berdasarkan minat dan kepentingan para peserta. Kajian ini diarahkan
untuk dikembangkan sebagai bagian penting dalam disertasi (tijauan pustaka).
Hal yang perlu diperhatikan dalam membaca dan menelaan litelatur yang
disediakan oleh pengajar atau yang dipilih oleh peserta meliputi: penempatan
pustaka dalam peta perdebatan Ilmu Kesejahteraan Sosial, penelaahan lebih
rinci gagasan konseptual dan pengembangan wawasan tentang teori.

9. Seminar Metode Penelitian *)
Mahasiswa mempresentasikan metode penelitian yang dirumuskan dan akan
dikembangkan oleh masing-masing peserta terkait dengan rencana penelitian
untuk disertasi dihadapan dosen pengajar dan peserta mata kuliah ini di dalam
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kelas. Dalam seminar ini mahasiswa akan membahas metode yang digunakan
dalam kajian-kajian lain, mengomentari dan menunjukan kelebihan dan
kelemahannya dalam penerapannya untuk kajian empirik, dan mencoba
menyusun metode bagi rencana disertasinya serta menyajiakannya dalam
diskusi di kelas.

10. Kapita Selekta Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial
Tujuan dari mata kuliah ini untuk mengembangkan wawasan, daya nalar dan
daya analisis serta kemampuan merumuskan alternatif pemecahan berbagai
masalah sosial yang aktual dan menjadi perhatian masyarakat pada level lokal,
nasional maupun internasional dengan orientasi pada MDGs berdasarkan
perspektif ilmu kesejahteraan sosial.

11. Seminar Usulan Penelitian
Setelah menyelesaikan perkuliahan, mahasiswa diwajibkan menyusun usulan
penelitian untuk penulisan disertasi. Seminar UP ini wajib dipresentasikan
dihadapan 7 atau 8 dosen penguji sebelum dinyatakan layak untuk dilakukan
penelitian selanjutnya.

12. Disertasi
Penyususnan disertasi dapat dilakukan setelah mahasiswa memenuhi seluruh
persyaratan administratif dan akademis. Disertasi merupakan hasil penelitian
mandiri (original) peserta didik yang diawali seminar UP, penelaahan, ujian
naskan disertasi serta ujian disertasi dalam sidang senat terbuka Universitas
Padjadjaran di depan 7-8 tim penguji termasuk promotor dan ko-promotor.

d. Daftar Dosen
1. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Guru Besar

1) Prof. H.A. Djadja Saefullah, M.A., Ph.D. (University, Flinders University,
Australia);

2) Prof. H. Oekan Soekotjo Abdullah, M.A., Ph.D. (The University of
California, Berkeley, A.S.);

3) Prof. (Em.) H. Judistira K. Garna, Ph.D. (Universiti Kebangsaan
Malaysia).

2. Dosen Tetap Universitas Padjadjaran: Doktor
1) Dr. Ignatius Suharto, MSP (Universitas Padjadjaran);
2) H. Muhamad Fadhil Nurdin, M.A., Ph.D. (Universiti Malaya);
3) Dr. Hj. R. Nunung Nurwati, M.S. (Universitas Padjadjaran).
4) Dr. Soni A. Nulhaqim, S.Sos., M.Si. (Universitas Padjadjaran);

3. Dosen Luar Biasa: Guru Besar
1) Prof. Dr. Bambang Shergie (Universitas Indonesia)

4. Dosen Luar Biasa: Doktor
1) Makmur Sunusi, PhD. (La Trobe University, Australia)
2) Edi Suharto, Ph.D. (New Zealand);
3) Adi Fahrudin, Ph.D. (Universitas Sciene Malaysia);
4) Isbandi R. Adi, Ph.D (University Of New South Wales Australia)
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BAB III
SARANA DAN PRASARANA

A. Fasilitas Bangunan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran menempati dua kampus yang
terletak di Jatinangor dan kampus Jalan Bukit Dago Utara No. 25 Bandung. Kampus FISIP
Jatinangor diperuntukkan bagi kegiatan pembelajaran Program S-1 dan kampus FISIP di Jalan Bukit
Dagor Utara No. 25 Bandung diperuntukkan bagi kegiatan pembelajaran Program D-III dan Program
Pasca Sarjana.

Kampus FISIP Jatinangor, memiliki prasarana gedung sebanyak 6 gedung  berlantai 2 sampai 3
lantai. Demikian pula dengan Kampus FISIP Jalan Bukit Dago Utara No. 25, memiliki prasarana
gedung sebanyak 6 gedung berlantai 1 sampai 2 lantai. Luas gedung di kedua kampus FISIP tersebut,
adalah 13.507.61 m². Adapun fasilitas gedung di kedua kampus itu, terdiri atas ruangan-ruangan
dengan fasilitas sebagai berikut:

2. Ruang Tunggu Mahasiswa;
3. Ruang Kuliah ber-AC yang dilengkapi whiteboard, LCD Proyektor dan OHP;
4. Ruang Seminar ber-AC yang dilengkapi whiteboard, LCD Proyektor dan

OHP;
5. Ruang Rapat
6. Ruang Pimpinan;
7. Ruang Administrasi;
8. Ruang Komputer/Internet dan Ruang Server;
9. Perpustakaan dan Ruang Baca;
10. Ruang Konsultasi;
11. Laboratorium;
12. Student Centre;
13. Ruang Lobi;
14. Mushola;
15. Taman;
16. Tempat Parkir;
17. Gardu Listrik;
18. Toilet;
19. Gudang;
20. Ruang Dapur;

Khusus di Kampus Jalan Bukit Dago Utara tersedia Laboratorium Bahasa Multimedia, Laboratorium
Bahasa Konvensional, dan Laboratorium Perkantoran.

B. Perpustakaan

Perpustakaan FISIP baik yang ada di kampus Jatinangor maupun di kampus Bukit Dago Utara
memiliki ruangan yang cukup representatif, sehingga dapat menopang proses pembelajaran. Luas
kedua perpustakaan tersebut, adalah 558,56 m², yang dapat menampung buku sebanyak + 16.914
judul buku atau lebih kurang 25.000 Eksemplar serta sebanyak 90 judul jurnal ilmiah nasional dan
tidak kurang dari 25 judul jurnal ilmiah internasional. Seluruh mahasiswa yang terdaftar sebagai
mahasiswa FISIP secara otomatis menjadi anggota perpustakaan fakultas. Selain itu mahasiswa juga
dapat menjadi anggota di Perpustakaan Pusat yang ada di Jl. Dipati Ukur 35 Bandung.
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C. Sistem Informasi Akademik

FISIP Unpad telah mengembangkan sistem informasi akademik untuk menciptakan tertib dan disiplin
administrasi di kalangan sivitas akademika.. Dengan bantuan sistem informasi ini, ketersediaan data
dan informasi dapat diperoleh dengan mudah. Sistem informasi yang digunakan  terdiri atas: wireless
(hotspot) dan Website FISIP Unpad. Sistem Informasi Mahasiswa bersifat online yang didalamnya
terdapat informasi mengenai biodata mahasiswa, status mahasiswa, mata kuliah, indeks prestasi dan
indeks prestasi kumulatif, daftar prestasi mahasiswa, jadwal kuliah, dan jadwal ujian akhir semester.
Pengembangan dan pengelolaan software yang terkait dengan sistem informasi itu, dapat dilakukan
terus sejalan dengan kebutuhan akan sistem administrasi yang sifatnya untuk mengimbangi tuntutan
pengembangan akademik.

Area hotspot di kedua kampus FISIP telah terpasang baik di ruang kelas maupun tempat-tempat
umum sehingga memudahkan sivitas akademika mengakses jaringan. Adapun alamat website yang
dimiliki oleh FISIP Unpad adalah www.fisip.unpad.ac.id.
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BAB IV

PENELITIAN DAN KERJASAMA

Kegiatan kerja sama di FISIP dilakukan dengan memperhatikan Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang telah disusun di lingkungan FISIP Unpad, yaitu :

1. SOP kerja sama tentang penyelenggaraan pendidikan DIII, S1, Kelas Khusus, S2, S3
dengan pihak lain dalam negeri

2. SOP kerja sama tentang penyelenggaraan pendidikan DIII, S1, Kelas Khusus, S2, S3
dengan pihak lain luar negeri

3. SOP kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan seminar, lokakarya, workshop
dan laian-lain di FISIP unpad

4. SOP kerja sama dengan pihak lain untuk mengikutsertakan dosen/mahasiswa FISIP unpad
untuk mengikuti seminar, lokakarya, workshop,pelatihan, diklat, kursus dan lain-lain di
luar Fisip unpad

5. SOP kerja sama dengan pihak lain dalam rangka melayani kunjungan-kunjungan ke FISIP
Unpad dalam berbagai tujuan

6. SOP kerja sama dengan pihak lain untuk memberikan penyuluhan, pencerahan dan
pengajaran

7. SOP kerja sama pengkajian dengan sistem swakelola

Dengan mengacu kepada SOP tersebut, telah dilakukan kerja sama dengan berbagai instansi
pemerintahan baik departemen/non departemen, pemda provinsi, Kabupaten/kota di lingkungan
provinsi Jawa Barat maupun instansi non pemerintahan. Kerja sama dilakukan dalam bentuk
penyelenggaraan seminar, lokakarya, workshop, pelatihan, dan pengkajian. Beberapa kerja sama
yang pernah dilakukan antara lain :
1. Seminar konsolidasi demokrasi : refleksi kelembagaan politik,
2. Penyusunan Program Legislasi Nasional
3. Uji Shahih Rancangan Undang-undang Administrasi Pemerintahan

Sedangkan kerja sama pengkajian dilakukan dengan mengirimkan tenaga ahli yang
relevan dengan keilmuan sosial dan politik diantara penyusunan struktur organisasi, penyusunan
naskah akademik rancangan peraturan daerah, evaluasi otonomi daerah, e-government, kinerja dan
lain sebagainya.
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No Fakul
tas

Jenjang Prodi Unit
Kerja

Tanggal
Nama
Kerja
Sama

Institusi
Kerja sama

Negara Jenis Kerja Sama Ben
efit

Ket.

1 ISIP 5 tahun FISIP
27
Oktober
2011

MoA

USM
(Universitas
Sains
Malaysia)

Malaysia
Promoting Lecturing and
Research

2 5 tahun FISIP
27
Oktober
2011

MoA

FSA-TU
(Thammasat
University)
Bangkok
Thailand

Bangkok
Thailand

Promoting Lecturing and
Research

3 5 tahun FISIP
27
Oktober
2011

MoU
Sungkyunkwan
University
Korea

Korea
Selatan

academic educational and
cultural exchange
agreement as
follows/Perjanjian
kerjasama akademik

4 5 tahun FISIP
16
Desember
2011

MoU
Sungkyunkwan
University
Korea

Korea
Selatan

Promotion of korean and
indonesia student at both
university, Cooperation
for KF Global e-school
program and effektif
period/termination.

5 5 tahun FISIP Juli 2011 MoU FISIP UGM Indonesia
Pengajaran, Penelitian
dan Pengabdian
Masyarakat

6 5 tahun FISIP
31 Januari
2012

MoU
FISIP UI
(Universitas
Indonesia)

Indonesia
Pengajaran, Penelitian
dan Pengabdian
Masyarakat

7 5 tahun FISIP
3
November
2012

Piagam
Kerjasama

Universitas
Riau

Indonesia
Pengajaran, Penelitian
dan Pengabdian
Masyarakat

8 5 tahun FISIP
25 Mei
2012

Perjanjian
Kerjasama
Akademik

FISIP
UNLAM
(Universitas
Lambung
Mangkurat)

Indonesia
Pengajaran, Penelitian
dan Pengabdian
Masyarakat

20 90 hari FISIP
6

September
2011

Swakelola
Dispenda Kota
Bandung

Indonesia

Konsultasi Perencanaan
SPK No.
824/05.B/17.05/SPK/2011
tanggal 6/9/2011

21 75 hari FISIP
15
September
2011

Swakelola BAPPEDA Indonesia

Konsultasi Perencanaan
Kegiatan Koordinasi
Kerjasama Pembangunan
Antar Daerah SPK No.
027/2902.6-Pem

22 150 hari FISIP
20
Februari
2012

Swakelola
Sekda
Pemerintahan
kota Bandung

Indonesia

Konsultasi Penelitian
Kegaiatan Evaluasi
Produk Hukum Daerah
Tahun Anggaran 2012
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No Fakul
tas

Jenjang Prodi Unit
Kerja

Tanggal
Nama
Kerja
Sama

Institusi
Kerja sama

Negara Jenis Kerja Sama Ben
efit

Ket.

23 FISIP Swakelola

Dinas
Pengelolaan
Keuangan dan
Asset Daerah
Kota Bandung

Indonesia

Konsultasi Penyusunan
Rencana Kerja Rancangan
Peraturan Per UU tahun
Anggaran 2012

24 85 hari FISIP
6 Agustus
2012

Swakelola
BKD
Pemerintahan
Privinsi Jabar

Indonesia

Konsultasi Pembuatan
Soal Ujian Dinas periode
Oktober 2012 dan
Pembuatan Soal Ujian
Penyesuaian Kenaikan
Pangkat Periode 2012

25 50 hari FISIP
25 April
2012

Swakelola
Sekretaris
Daerah Kota
Cimahi

Indonesia

Seminar Peningkatan
Kapasitas Kepengurusan
Lembaga Pemasyarakatan
Kerjasama Sekretariat
Daerah cimahi dengan
LP3AN FISIP UNPAD

26 120 hari FISIP
2 Maret
2013

Swakelola
Dispenda Kota
Bandung

Indonesia

Perencanaan Penyusunan
SOP Tata Cara Dan
Prosedur Pemungutan
Pajak pada RAPERDA
Pajak Daerah dan
Retribusi

27 120 hari FISIP
5 Maret
2012

Swakelola
Dispenda Kota
Bandung

Indonesia

Perencanaan Kajian
SOTK Dispenda pada
RAPERDA Pajak Daerah
dan Retribusi

28 FISIP Swakelola
Sekda
Kabupaten
Bandung

Indonesia

Penelitian Kajian
Pemekaran Kecamatan
Rancaekek Kab Bandung
pada bagian otonomi
daerah

29 FISIP Swakelola
Sekda
Pemerintahan
Kota Bandung

Indonesia

Peningkatan Toleransi
dan Kerukunan dalam
Kehidupan Beragama
Pekerjaan Pendataan
Sarana dan prasarana
Tempat Peribadatan di
Kota Bandung
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BAB V
PRESTASI FAKULTAS

A. Bidang Kemahasiswaan
1. Sebagai Juara III Bulan Bahasa dan Sastra 2011 Tingkat Nasional
2. Sebagai Juara II KEJUARAAN NASIONAL BOLA VOLY INDOOR - PASIR JUNIOR  2012

Tingkat Nasional
3. Sebagai Juara I MAWAPRES TINGKAT UNIVERSITAS
4. Sebagai Juara I FORUM ATLAI - ASIA 2012
5. Sebagai Juara III SPORT AND ART EVENT     ( ASFFU )
6. Sebagai Juara III Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Universitas Padjadjaran Tahun 2012

(Bidang Lomba Tartil Qur'an (Putra) Tingkat Universitas

B. Bidang Akademik
1. Dosen Berprestasi Tingkat Universitas Sebagai Juara ke II
2. Ketua Program Studi Berprestasi Sebagai Jura ke II
3. Tenaga Akademik Berprestasi Sebagai Juara ke III – Tarkim, S.Si.
4. Tenaga Keuanga Berprestasi Sebagai Juara ke II – Agus Taryana, S.Sos.
5. Sebagai Ketua - IAPA (Indonesian Asociation of Fublic Administration) – Prof. Dr. H. Asep

Kartiwa, SH.,MS.
6. Sebagai Ketua IPPSI (Ikatan Pendidik Pekerjaan Sosial Industri) – Dr. Soni A. Nulhaqim
7. Sebagai Sekretaris IABI (Ikatan Administrasi Bisnis Indonesia) – Prof. Dr. Sam’un Djadja

Raharja
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