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List Mata Kuliah Learning Outcome
Jumlah SKS per 

Mata Kuliah

Kuota 

Mahasiswa

Riset Pasar

Memiliki pemahaman mengenai konsep dan metode dari riset pasar 

Mampu untuk membuat desain kuesioner dan metode sampling untuk penelitian social di bidang 

pemasaran 

Memahami metode penelitian di bidang pemasaran social baik dengan memakai metode kualitatif maupun 

metode kuantitatif

3 5

Riset Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

Mahasiswa mampu memahami posisi Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam 

konteks/bingkai metode penelitian ilmu sosial

Mahasiswa mampu menjelaskan Perkembangan konsep dan pemikiran serta pengaruh  perkembangan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Mahasiswa mampu menjelaskan Perkembangan konsep dan kajian serta pengaruh pemikiran Pengelolaan 

Sumber Daya Manusia HRM (Human Resource Management ), dan Pengelolaan Sumber Daya Modal 

Manusia HCM (Human Capital Management )

Mahasiswa mampu melakukan penelitian sumber daya manusia metode penelitian kualitatif, kuantitatif, 

penelitian multi level, penelitian multiactor dan metode Social Network Analysis

3 5
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List Mata Kuliah Learning Outcome
Jumlah SKS per 

Mata Kuliah

Kuota 

Mahasiswa

Sosiologi Bencana dan 

Lingkungan Hidup 

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian sosiologi bencana dan ruang lingkupnya. 

Mampu mendeskripsikan menjelaskan serta menganalisis berbagai bahaya kerentanan serta resiko 

bencana di suatu wilayah sebagai dasar dari manajemen bencana. Selain itu mampu mengkaitkan bencana 

dengan kehidupan masyarakat sehari-hari serta pengaruhnya terhadap struktur kultur dan proses sosial.

Mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang kajian tentang sosiologi bencana.

Mahasiswa mampu mendeskripsikan fenomena dan masalah sosial terkait dengan bencana. Mahasiswa 

mampu menjelaskan konsep bencana secara multidimensi.

Mahasiswa mampu menjelaskan perspektif dalam melihat bencana.

Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan perspektif perspektif dalam kajian tentang bencana. 

Mahasiswa mampu menjelaskan perpektif dan konsep dalam pengantar atau dasar ilmu lingkungan atau 

ekologi.

Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk dan fungsi dasar perspektif yang muncul terkait dengan bencana 

dan lingkungan hidup.

Mahasiswa mampu menampilkan rasa empati serta kepedulian ketika terjadi bencana di masyarakat.

Mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan tentang kebencanaan dan manajemen bencana di dalam 

kehidupan bermasyarakat maupun pekerjaan profesional di bidang penanganan bencana.

Mampu mengaplikasikan berbagai prosedur di dalam manajemen bencana serta memahami kewenangan 

serta tanggung jawab pelaksanaannya.

3 10

Analisis Geografis dan 

Spasial

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman pada mahasiswa tentang prinsip-prinsip dasar dalam 

Geografi, terutama Geografi Sosial atau Human Geography, memahami berbagai persoalan manusia 

dikaitkan dengan aspek geografis. Mahasiswa juga diharapkan dapat memahami ruang atau Space dari 

kacamata Sosiologi.  Selain itu Mahasiswa diberikan kajian analisis ruang sosial dengan menggunakan 

konsep dan teori dalam sosiologi. Melalui pemahaman ini diharapkan mahasiswa dapat menyusun analisis 

tentang ruang sosial dalam masyarakat dan pemanfaatan ruang sosial yang semakin berkembang dan 

kompleks saat ini.

Selain itu, mata kuliah ini memberikan pemahaman pada mahasiswa tentang prinsip-prinsip dasar dalam 

membuat pemetaan sosial berdasarkan geografi dan ruang. Pemahaman ini mencakup pengetahuan 

bidang kajian geografi terkait dengan budaya, antropologi, sosiologi, demografi, kesehatan, kedokteran, 

ekonomi, bisnis, politik, bisnis, psikologi/perilaku, sejarah, kepercayaan/agama, bahasa, studi regional 

urban dan rural, geologi, biologi, dan klimatologi. Selain itu Mahasiswa diberikan kajian analisis ruang 

sosial dengan menggunakan konsep dan teori dalam sosiologi. Melalui pemahaman ini diharapkan 

mahasiswa dapat menyusun analisis geografi dan spasial menjadi sebuah karya tulis berperspektif spasial 

dan geografis.

3 10



List Mata Kuliah Learning Outcome
Jumlah SKS per 

Mata Kuliah

Kuota 

Mahasiswa

Analisis Demografis

Mahasiswa mampu menghubungkan pokok bahasan dengan realitas, disertai penggunaan data-data/ 

informasi aktual yang dipergunakan untuk memahami secara nyata isu-isu kependudukan/ demografi.

Mahasiswa mampu mengaitkan variabel‐variabel demografi (kelahiran, kematian dan migrasi) dengan 

variabel‐variabel sosiologi (misalnya: gender, status sosial ekonomi, dll), bagaimana hubungan yang terjadi 

antar variabel tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan suatu perencanaan dan kebijakan sosial 

masyarakat

Mahasiswa diharapkan mampu memahami, menerapkan dan mengevaluasi beberapa model untuk analisis 

kependudukan serta mampu membuat estimasi terhadap variabel demografi baik untuk masa lampau, kini 

dan masa yang akan datang

3 10

Sosiologi Kerja

Mahasiswa dapat meneliti hubungan antara Sosiologi kerja dengan disiplin terkait seperti Sosiologi 

Ekonomi, Sosiologi Politik, dan lainnya. 

Mahasiswa dapat menjelaskan perspektif teoretis tentang sosiologi kerja termasuk fungsionalis, konflik, 

interaksionis simbolis, feminis, multi-budaya, dan teori-teori post-modern. 

Mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana "kerja" secara sosial dikonstruksi, diorganisir, dan dikelola oleh 

masyarakat. 

Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya kebermaknaan tentang kerja pada konteks persoalan individu 

dan sosial. 

3 10

Sosiologi Visual

Memiliki pemahaman dan kemampuan melihat data social berbasis visual dengan efektif dan efisien. 

Memiliki pemahaman tentang prinsip kerja sistem penglihatan manusia (human visual system) dan 

responnya dalam bentuk persepsi dan perilaku manusia.

Mampu merancang tampilan visual yang efektif dan efisien berbasis pemahaman tentang persepsi manusia 

dalam konteks sosial

3 10

Transformasi Konflik

Membekali mahasiswa untuk memiliki sikap kritis, analitis dan solutif terhadap fenomena dan problema 

sosial berdasarkan aneka teori konflik, resolusi konflik, peace building dan transformasi konflik yang 

dikembangkan para pemikir. Dengan pemahaman itu mahasiswa diharapkan dapat memahami dan 

berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  berbasis pada rasa kepekaan sosial dan lingkungan 

serta komitmen nilai, norma dan etika akademik dengan menghargai martabat manusia dan berbala-rasa 

kepada yang lemah dengan mengantisipasi, menghindari, mencegah, memahami, mengatasi  dan 

mentransformasi konflik menjadi komitmen bersama untuk hidup lebih baik.  Beberapa sikap ini 

dimaksudkan untuk mendukung pencapaian target pembelajaran oleh program studi.

3 10



List Mata Kuliah Learning Outcome
Jumlah SKS per 

Mata Kuliah

Kuota 

Mahasiswa

Community Development

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep 

pembangunan berbasis komunitas. Materi meliputi konsep pemberdayaan masyarakat, prinsip-prinsip 

Community Development, pembangunan jaringan kerja sama, effective community organization, group 

process and action.

3 10

Sosiologi Pasar dan 

Konsumsi

Mahasiswa dapat memahami pengertian sosiologi konsumsi; selain paham tentang pengertian sosiologi 

dan pengertian konsumsi, juga mempelajari tentang fenomena konsumsi, konsumsi sebagai kajian 

interdisiplin ilmu dan kajian bersama antara sosiologi konsumsi dan cabang sosiologi lainnya.

Mahasiswa dapat menjelaskan perbandingan antara ekonomi dan sosiologi dalam hal konsep aktor, 

tindakan, dan konsumsi dalam hal tujuan analisis dan penerapan metode.

Mahasiswa dapat melihat memahami bagaimana masyarakat mempengaruhi konsumsi dan juga 

sebaliknya, bagaimana konsumsi mempengaruhi masyarakat.

Mahasiswa mampu menjelaskan masyarakat konsumen. 

Mahasiswa mampu menjelaskan iklan, gaya hidup dan perilaku konsumsi

3 10

Studi Urban dan Regional

Mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam berbagai problema perkotaan seperti gelandangan, 

kejahatan, kemiskinan, globalisasi dan isu-isu lingkungan.

Mahasiswa mampu merancang analisis kebijakan perkotaan dan proses-proses pembuatan keputusan 

yang berhubungan dengan pemecahan masalah-masalah perkotaan.

Mahasiswa mampu meneliti secara kritis faktor-faktor yang terlibat dalam pembangunan global dan historis 

perkotaan yang mempengaruhi kondisi saat ini dan mendatang.

Mahasiswa mampu membaca dan menganalisis persoalan kota-kota di dunia ketiga. 

3 10

Sport, Gaya Hidup, dan 

Leisure

Sport, secara epitemologis merupakan tindakan sosial dalam upaya memperoleh kesenangan. Jadi sport 

tidak melulu sebagai aktivitas fisik berolah-raga, namun tindakan fisik yang berusaha memperoleh 

pengalaman akan kesenangan. Tak dipungkiri, sport pun tak hanya bersangkut dengan kesehatan, namun 

terkait juga dengan gaya hidup dan kenikmatan. Sebagai kajian, sport, gaya hidup dan kenikmatan 

merupakan kajian relatif baru. Sport hampir bisa ditemukan dalam segala masyarakat, baik tradisional 

maupun modern, merefleksikan nilai dan budaya. Di sinilah titik penting kajian sport, untuk memahami 

tentang masyarakat dan kebudayaan. Mata kuliah ini didesain untuk membangun mahasiswa mampu 

membaca, menganalisis fenomena sport dari kacamata sosiologis. Fokus kajian meliputi nilai sosio-

kultural, peran sport, agama, sosialisasi, media massa, sexisme, rasisme dan konsumerisme

3 10



Kebijakan Sosial dan 

Manajemen 

Kesejahteraan

Mahasiswa bersikap ilmiah (berpikir kritis, rasional, sistematik dan analitis-empiris). Mahasiswa 

bertanggung jawab sosial di ranah publik, yang berbasis pada etika pengetahuan dan pengalaman hidup 

sosial, menguasi konsep teoritis dalam teori-teori sosial.

Mampu mengidentifikasi masalah dan mencari inovasi-inovasi solusi.

Memiliki kepekaan dan empati terhadap persoalan sosial dan lingkungan hidup, serta memiliki kemampuan 

berpartisipasi dalam pemecahan masalah, baik dengan pemikiran maupun tindakan.

3 10

Prodi Ilmu Komunikasi

Akreditasi: A

List Mata Kuliah Learning Outcome
Jumlah SKS per 

Mata Kuliah

Kuota 

Mahasiswa

Media Sosial

    Mampu menjelaskan konsep dan teori media sosial dalam perspektif ilmu komunikasi

    Mampu menjelaskan proses optimalisasi media sosial bagi kepentingan media dan perusahaan

    Mampu membuat rancangan kampanye media sosial 
3 5

Komunikasi Bencana

 Mampu menjelaskan konsep dan ruang lingkup bencana dalam perspektif ilmu komunikasi

    Mampu menjelaskan komunikasi bencana dan pentingnya konvergensi media dalam penanganan 

bencana

    Mampu menganalisis proses membangun jejaring komunikasi dalam pengelolaan bencana

3 5


