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PROFIL FAKULTAS 

 

 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang pada awalnya 

bernama Fakultas Kesejahteraan Sosial didirikan pada tanggal 11 Juli tahun 1968 sebagai afilial dari 

Fakultas Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dua tahun kemudian (1970) 

berubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial (FIS), dan sekaligus mulai berdiri sendiri lepas dari 

Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat itu FIS baru mengembangkan satu jurusan yaitu Jurusan 

Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan status terdaftar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor: 022/A/I/1975 tertanggal 16 April 1975 dengan fasilitas kampus yang 

berada di Jl. Bandung No.1 Malang. Sekarang semua perkuliahan diselenggarakan di kampus III 

UMM Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang. 

 

Saat ini FISIP UMM memiliki 5 program studi (prodi) yang semua terakreditasi A, yaitu; Prodi 

Kesejahteraan Sosial, Prodi Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Pemerintahan, Prodi Sosiologi, dan Prodi 

Hubungan Internasional. Selain itu FISIP juga menyelenggarakan program Internasional, yaitu 

Program ACICIS (Australian Consortium for In Country Indonesian Studies), Pusat Studi ASEAN 

(PSA), dan Pusat Kajian Sosial Politik (PKSP) yang menghasilkan Jurnal Sospol. 

 

FISIP UMM Periode 2018-2021 dipimpin oleh Dekan Dr. Rinikso Kartono, M.Si. Dekan dibantu 

oleh jajaran Wakil Dekan yakni Wakil Dekan 1 (Bidang Akademik) Dr. Dyah Estu Kurniawati, M.Si, 

Wakil Dekan 2 (Bidang Keuangan dan Sarana Prasarana) Dr. Tutik Sulistyowati, M.Si dan Wakil 

Dekan 3 (Bidang Kemahasiswaan) Zen Amirudin, M.MedKom. 

 

 

Visi 

Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berlandaskan nilai-

nilai Keislaman dan berdaya saing. 

  

Misi 

• Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan pengajaran sosial politik yang mampu 

mendorong pengembangan pola pikir inovatif, kreatif, professional, dan berdaya saing 

berbasis nilai-nilai Keislaman. 

• Menyelenggarakan riset sosial politik dalam rangka memberikan kontribusi teoritik maupun 

praktik bagi upaya pmbangunan masyarakat. 

• Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sosial politik bagi upaya 

pembangunan masyarakat. 

• Menyelenggarakan Kerjasama dengan berbagai pihak untuk membangun jaringan 

kelembagaan berwawasan keilmuan dan keahlian sosial politik dalam lingkup lokal, nasional, 

regional, dan internasional. 

 

 

 

 



PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL 

 

Profil Prodi 

 

Program Studi (Prodi) Kesejahteraan Sosial (KS) merupakan Prodi tertua di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).  Kurikulum 

Prodi  Kesejahteraan Sosial  FISIP UMM dirancang untuk melahirkan lulusan sebagai Pekerja Sosial (Social Workers) dengan gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)  yang menguasai pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan praktik pekerjaan sosial, yang berkepribadian dan berakhlak mulia dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Lulusan Prodi Kesejahteraan Sosial FISIP 

UMM memiliki kompetensi sebagai:  (1) Analis Kebijakan Sosial; (2) Konselor Psikososial; (3) Pekerja Sosial Komunitas; (4) Pengelola Lembaga Pelayanan Kemanusiaan; dan (5) 

Pekerja Sosial Medis. Di samping itu, mahasiswa juga dibekali ilmu dan keterampilan  enterpreneurship di bidang layanan sosial dan kesejahteraan sosial yang  sangat dibutuhkan dalam 

menangani masalah-masalah sosial modern. Seiring dengan lahirnya UU No. 14/2019 tentang Pekerja Sosial, maka kebutuhan dan  peluang karir pekerjaan sosial semakin terbuka. 

 
No Mata Kuliah SKS Learning Outcome Topic Informasi Dosen 

1. Tingkah Laku Manusia 
dan Lingkungan Sosial  

3 Mahasiswa dapat menjelaskan tentang tingkah 
laku manusia dan lingkungan sosial serta 
mampu merancang modifikasi perilaku. 

1. Konsep  tingkah laku; 
2. Teori perkembangan manusia: Bispikososial; 
3. Teori tentang Tingkah laku manusia; 
4. Konsep tentang lingkungan dan lingkungan 

sosial; 
5. Teori modifikasi Tingkah laku. 

Eko Rizki Purwo Widodo, MSW. 

2. Gerakan Sosial dan 
Advokasi Sosial 

3 Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan 
teori gerakan sosial dan advokasi sosial serta 
mampu merancang gerakan sosial  dan 
advokasi sosial untuk kesejahteraan sosial.  

1. Konsep Perilaku kolektif; 

2. Konsep tentang gerakan sosial; 

3. Teori2 gerakan sosial lama; 

4. Teori2 gerakan sosial baru; 

5. Teori dan strategi tentang advokasi sosial; 

6. Studi Kasus: Gerakan Kesejahteraan Sosial 

Muhammadiyah.. 

Assoc. Prof. Dr. Oman Sukmana, 
Drs., M.Si. 

3.  Kewirausahaan Layanan 
Sosial 

3 Mahasiswa dapat memahami tentang konsep 
kewirausahaan layanan sosial dan mampu 
merancang bentuk kewirausahaan layanan 
sosial. 

1. Konsep kewirausahaan; 
2. Konsep dan model layanan sosial dan 

kesejahteraan sosial; 
3. Bentuk-bentuk layanan sosial; 
4. Rancangan model kewirausahaan layanan 

sosial. 

Dr. Fauzik Lendriyono, S.Sos., 
M.Si. 

4. Supervisi Pekerjaan Sosial 4 Mahasiswa dapat menjelaskan dan mampu 
merancang kegiatan  tentang supervisi 
pekerjaan sosial. 

1. Konsep supervisi Pekerjaan Sosial; 
2. Prinsip-prinsip supervisi Pekerjaan Sosial; 
3. Model-model supervisi Pekerjaan Sosial; 
4. Rancangan Supervisi Pekerjaan Sosial. 

Hutri Agustino, S.Sos., M.Si. 

5. Kebijakan dan 
Perencanaan Sosial 

3 Mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep 
kebijakan sosial dan perencanaan sosial. 

1. Konsep kebijakan dan kebijakan sosial; 
2. Model-model kebijakan sosial; 
3. Jenis-jenis kebijakan sosial; 
4. Konsep perencanaan sosial; 
5. Model-model perencanaan sosial. 

Dra. Juli Astutik, M.Si. 



PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI 

 

 

Profil Prodi 

 

 Prodi Ilmu Komunikasi UMM menjadi salah satu prodi yang diandalkan di UMM. Hal ini terlihat dari animo mahasiswa baru yang terus meningkat setiap tahun. Di prodi ini, 

materi kurikulum terus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Prodi Ilmu Komunikasi juga mempunyai ciri khas yang tidak dipunyai prodi Ilmu Komunikasi lain di Indonesia. Dalam 

aktualisasinya, prodi Ilmu Komunikasi mengusung gerakan Literasi Media (media literacy). Setiap proses belajar mengajar dan kegiatan akademis berada dalam payung literasi media 

itu. Gairah sivitas akademika juga sangat terlihat. Prodi Ilmu Komunikasi dalam struktur kurikulumnya membagi menjadi tiga (3) peminatan. Yaitu Peminatan Public Relations, 

Peminatan Komunikasi Audio Visual dan Peminatan Jurnalistik dan Studi Media. Di tingkat mahasiswa, prodi ini memiliki sejumlah kelompok peminat kajian. Misalnya saja PR 

Club dan Eskalator (komunitas mahasiswa peminat kajian Public Relations), Journalistic Club (peminat kajian jurnalistik), AV Club (peminat kajian Audio Visual), Kociris (peminat 

kajian Riset Komunikasi), disamping itu juga ada Himpunan Mahasiswa Komunikasi (HIMAKOM) dan Jurnalistik Fotografi Club (Jufoc). Prodi Ilmu Komunikasi juga senantiasa 

memotivasi mahasiswa untuk berkarya melalui sejumlah praktikum. Karya yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa secara keilmuan, namun juga bermanfaat bagi 

pemerintah dan masyarakat. Salah satu karya orisinal mahasiswa Ilmu Komunikasi adalah Kampung Warna-Warni Jodipan yang kini publikasinya telah mendunia. Kampung 

Tempenosaurus di Batu Malang yang memperoleh rekor MURI dan wisata alam Brakseng yang fenomenal menjadi bukti lain kreativitas dan kontribusi Prodi Ilmu Komunikasi bagi 

masyarakat di negeri ini. 

 

 
No Mata Kuliah SKS Learning Outcome Topic Informasi Dosen 

1.  Creative Writing for 
Public Relations 

3 Kemampuan mengembangkan 
ide-ide kreatif dalam berbagai 
macam ketrampilan jenis bentuk 
tulisan dan media di Public 
Relations 

- Creative Writing for PR 
an Introduction  

- Knowing the audience 
- Target audience 
- Element of 

communication  
- Learning audience 

behavior 
- Creating brand story  
- PESO strategy 
- Content plan  
- Transmedia story telling  

Arum Martikasari, M. Med. Kom. 

2.  Creative Writing for 
Audio Visual  

3 Kemampuan mengembangkan 
ide-ide kreatif dalam berbagai 
ketrampilan macam jenis bentuk 
tulisan di bidang Komunikasi 
Audio Visual, seperti dalam Film, 
Iklan dan program televisi.  

- Memahami media Audio 
Visual dan karakternya 
platform media AV. 

- Mencari ide sesuai 
karakter platform media 
AV 

- Mengembangkan ide  
- Membangun karakter 

sesuai platform media 
AV 

Novin Farid Styo W., M.Si. 



- Mambangun struktur 
skenario sesuai platform 
media AV 

- Mengembangkan 
menjadi skenario 
lengkap 

 
3.  Creative Writing for 

Journalism 
3 Kemampuan mengembangkan 

ide-ide kreatif dalam berbagai 
macam ketrampilan jenis bentuk 
tulisan jurnalistik dalam media  
konvensional dan digital. 

- Jenis penulisan kreatif di 
jurnalistik  

- Prinsip dasar creative 
writing for jurnalism 

- News dan views 
- Menulis news 
- Menulis resensi  
- Menulis dept reporting  
- Menulis investigasi  

Winda Hardyanti, M.Si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN 

 

 

Profil Prodi 

 

Sebagai pusat pengembangan ilmu dan praktek pemerintahan yang terkemuka, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang memiliki komitmen dalam 

meningkatkan mutu akademik dan pelayanan kepada mahasiswa. Dengan supporting system Laboratorium Ilmu Pemerintahan dan perpustakaan sebagai resource centre, internalisasi nilai 

dan budaya akademik diwujudkan secara konkret. Dalam mewujudkan penguatan praktek pemerintahan, program studi Ilmu Pemerintahan telah menjalin kerjasama kelembagaan dengan 

seluruh stakeholders dan shareholders dalam bentuk program magang riset dan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Dengan suasana kampus putih yang nyaman, serta didukung 

dengan fasilitas modern, administrasi akademik yang berbasis IT, serta tenaga pengajar yang berkompeten, sejak 1986 Ilmu Pemerintahan telah melahirkan lulusan yang terserap diberbagai 

macam institusi pemerintah pusat maupun daerah, Lembaga Pendidikan, Media Massa, Lembaga Keuangan, Partai Politik (politisi), LSM serta berbagai institusi lainnya. Program Studi 

Ilmu Pemerintahan FISIP UMM, mengundang lulusan SMA/SMK/MA dan sederajat untuk bergabung dalam mendapatkan pendidikan ilmu pemerintahan yang berkualitas. Sejumlah 

kerjasama internasional pun sudah dijalin oleh prodi ini. Salah satu kegiatan internasionalisasi yang rutin digelar adalah student exchange hasil kerjasama dengan Khon Kaen University, 

Thailand.  

 

 

No Mata Kuliah SKS Learning Outcome Topic Informasi Dosen 

   1. Teori-teori Politik 2 1. Menguasai konsep dasar dan teori politik 

dan pemerintahan 

2. Menguasai konsep dasar dan teori politik , 

negara, demokrasi dan pemerintahan. 

 

Mata kuliah ini membahas secara komprehensif 

tentang perkembangan teori-teori politik, mulai 

dari teori klasik, abad pertengahan, dan teori 

politik kontemporer, baik mengenai filsafat 

politik, negara, dan  kekuasaan. Mata kuliah ini 

sudah tentu akan mengeksplorasi teori-teori yang 

dikembangkan dari abad ke abad oleh tokoh-

tokoh pemikir politik yang berkontribusi pada 

perkembangan teori politik yang dinamis sampai 

dengan saat ini. 

 Salahudin, S.IP., M.PA 

2. Metodologi Ilmu 

Pemerintahan 

3 1. Mampu mengkaji implikasi 

pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya 

berdasarkan kaidah, tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, 

gagasan, desain atau kritik seni; 

2. Mampu menyusuen deskripsi saintifik 

hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk 

skripsi atau laporan tugas akhir, dan 

Mata kuliah ini di desain untuk membentuk 

kemampuan mahasiswa sehingga dapat 

memahami gejala-gejala  pemerintahan, 

menganalisa masalah-masalah pemerintahan 

serta memecahkan berbagai problematika 

pemerintahan secara ilmiah dengan 

menggunakan erbagai metode dan pendekatan. 

Oleh sebab itu dalam mata kuliah di bahas tentag 

bagaimana memahami, menguji, 

mengembangkan dan membangun suatu konsep, 

generalisasi, dan teori pemerintahan (theory  

Drs. Krishno Hadi, MA 



mengunggahnya dalam laman perguruan 

tinggi; 

3. Mampu menyusuen deskripsi saintifik 

hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk 

skripsi atau laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan 

tinggi; 

4. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, 

mengamankan, dan menemukan kembali 

data untuk menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi. 

5. Mampu menganalisis masalah-masalah 

kebijakan dan menyusun pemetaan 

menjadi agenda kebijakan berdasarkan 

kaidah-kaidah ilmiah; 

6. Mampu dan trampil mengambil keputusan 

menyangkut penyelesaian masalah publik 

berdasarkan data dan informasi yang tepat 

dengan menggunakan metode ilmiah; 

7. Menguasai konsep teoritis dalam 

penelitian ilmiah dan pengembangan ilmu 

pemerintahan; 

bulding). Mengkaji metode dan pendekatan 

analisa apa saja yang bisa digunakan di dalam 

menganalisa dan memecahkan problematika 

pemerintahan yang terjadi di lapangan empiris. 

3. Kebijakan Sektor Publik 3 1. Menguasai konsep teoritis 

kepemimpinan pemerintahan dan 

organisasi sektor publik/privat; 

2. Menguasai konsep teoritis tahapan 

dalam siklus kebijakan publik mulai 

dari perumusan kebijakan, 

implementasi kebijakan dan evaluasi 

kebijakan; 

3. Mampu menganalisis masalah-masalah 

kebijakan dan menyusun pemetaan 

menjadi agenda kebijakan berdasarkan 

kaidah-kaidah ilmiah; 

4. Mampu dan trampil mengambil 

keputusan menyangkut penyelesaian 

masalah publik berdasarkan data dan 

informasi yang tepat dengan 

menggunakan metode ilmiah; 

Mata kuliah ini di desain untuk memberikan 

pengetahuan konsep, teori dan pendekatan serta 

keterampilan dan kapabilitas mahasiswa untuk 

melakukan analisis kebijakan khsususnya 

kebijakan sector public yang mencakup aspek 

formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan 

evaluasi kebijakan. Pendekatan yang digunakan 

bersifat multi disiplin/multi perpektif. 

Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si 



5. Menguasai konsep teoritis pengambilan 

keputusan dalam mengatasi masalah-

masalah publik; 

6. Menguasai konsep teoritis tahapan 

dalam siklus kebijakan publik mulai 

dari perumusan kebijakan, 

implementasi kebijakan dan evaluasi 

kebijakan; 

7. Mampu dan trampil mengambil 

keputusan menyangkut penyelesaian 

masalah publik berdasarkan data dan 

informasi yang tepat dengan 

menggunakan metode ilmiah; 

8. Menguasai konsep teoritis 

kepemimpinan pemerintahan dan 

organisasi sektor publik; 

9. Menguasai konsep teoritis pengambilan 

keputusan dalam mengatasi masalah-

masalah publik; 

10. Mampu bekerjasama dan menjalin 

hubungan kerja (networking) dengan 

pihak terkait dengan program/kegiatan; 

4.  Birokrasi Pemerintahan 3 1. Mampu mengkaji implikasi 

pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya 

berdasarkan kaidah, tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 

2. Mampu dan trampil melayani 

masyarakat melalui sistem dan prosedur 

baku; 

3. Menguasai konsep dasar dan teori 

birokrasi pemerintahan dan sektor 

publik; 

4. Menguasai konsep teoritis 

penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dan desa; 

Mata kuliah ini di desain untuk memberikan 

pengetahuan pemahaman, keterampilan dan 

kapabilitas mahasiswa dalam menjelaskan dan 

menganalisis birokrasi pemerintahan. 

Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si 



5. Menguasai konsep teoritis pengelolaan 

SDM pemerintahan; 

6. Menguasai konsep teoritis etika dalam 

pemerintahan. 

7. Mampu mengkaji implikasi 

pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya 

berdasarkan kaidah, tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 

8. Mampu dan trampil melayani 

masyarakat melalui sistem dan prosedur 

baku; 

9. Mampu mengaplikasikan IPTEKS yang 

relevan dalam pengembangan 

organisasi; 

10. Menguasai konsep teoritis pengelolaan 

SDM pemerintahan; 

11. Menguasai konsep teoritis teknologi 

informasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan; 

5.  Pelayanan Sektor Publik 3 1. Mampu bertanggung jawab atas 

pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi serta evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada 

di bawah tanggung jawabnya; 

2. Mampu mengkaji implikasi 

pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya 

berdasarkan kaidah, tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 

3. Mampu dan trampil melayani 

masyarakat melalui sistem dan prosedur 

Mata kuliah ini di desain untuk memberikan 

keterampilan dan kapabilitas mahasiswa untuk 

melakukan memahami konsep dasar dan 

mengidentifikasi isu serta mengembangkan praktek 

tata kelola pelayanan sector public untuk 

mendukung tata pemerintahan yang baik. 

Pendekatan yang digunakan bersifat multi 

disiplin/multi perspektif 

Drs. Jainuri, M.Si 



baku; 

4. Mampu menggunakan Teknologi 

Informasi untuk penyelenggaraan 

pemerintahan dan bidang pekerjaan 

sektor publik; 

5. Memiliki kepribadian yang berintegritas 

bagi pencapaian tujuan bangsa dan 

negara Indonesia; 

6. Menguasai konsep dasar dan teori 

birokrasi pemerintahan dan sektor 

publik; 

7. Menguasai konsep dan 

memformulasikan model dalam 

manajemen pemerintahan dan 

organisasi sektor publik; 

8. Menguasai konsep teoritis 

kepemimpinan pemerintahan dan 

organisasi sektor publik; 

9. Menguasai konsep teoritis hubungan 

masyarakat dan pemerintahan melalui 

fungsi-fungsi pemerintahan; Menguasai 

konsep teoritis pengambilan keputusan 

dalam mengatasi masalah-masalah 

publik; 

10. Menguasai konsep teoritis pengambilan 

keputusan dalam mengatasi masalah-

masalah publik; 

11. Menguasai konsep teroritis 

komunikaksi pemerintahan dan peranan 

media massa dalam pemerintahan; 

12. Menguasai filosofi dan prinsip-prinsip 

kepemimpinan dalam membangun 

kerjasama pada organisasi 

pemerintahan dan sektor publik 

13. Mampu mengkaji implikasi 

pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya 



berdasarkan kaidah, tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 

14. Mampu menggunakan Teknologi 

Informasi untuk penyelenggaraan 

pemerintahan dan bidang pekerjaan 

sektor swasta; 

15. Mampu mengaplikasikan IPTEKS yang 

relevan dalam pengembangan 

organisasi; 

16. Menguasai konsep dan model dalam 

manajemen pemerintahan dan 

organisasi sektor publik/privat; 

17. Menguasai konsep teoritis 

kepemimpinan pemerintahan dan 

organisasi sektor publik/privat; 

18. Menguasai konsep teoritis hubungan 

masyarakat dan pemerintahan melalui 

fungsi-fungsi pemerintahan 

19. Menguasai konsep teoritis pengambilan 

keputusan dalam mengatasi masalah-

masalah publik; 

20. Menguasai konsep teroritis komunikasi 

pemerintahan dan peranan media massa 

dalam pemerintahan; 

21. Mampu mengkaji implikasi 

pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya 

berdasarkan kaidah, tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 

22. Mampu mengaplikasikan IPTEKS yang 

relevan dalam pengembangan bidang 

pemerintahan; 

23. Memiliki kepribadian yang berintegritas 

bagi pencapaian tujuan bangsa dan 

negara Indonesia; 



24. Memiliki kepribadian yang berintegritas 

bagi pencapaian tujuan bangsa dan 

negara Indonesia; 

25. Menguasai konsep dasar dan teori 

birokrasi pemerintahan dan sektor 

publik; 

26. Menguasai konsep dan model dalam 

manajemen pemerintahan dan 

organisasi sektor publik; 

27. Menguasai konsep teoritis 

kepemimpinan pemerintahan dan 

organisasi sektor publik; 

28. Menguasai konsep teoritis hubungan 

masyarakat dan pemerintahan melalui 

fungsi-fungsi pemerintahan; 

29. Menguasai konsep teoritis pengambilan 

keputusan dalam mengatasi masalah-

masalah publik; 

30. Menguasai konsep teoritis partisipasi 

masyarakat, civil society, kelembagaan 

masyarakat dan pembangunan 

masyarakat; 

31. Mampu mengkaji implikasi 

pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya 

berdasarkan kaidah, tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM STUDI SOSIOLOGI 

 

 

 

Profil Prodi 

 

Berdiri sejak 1998, Program Studi Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang telah melahirkan ribuan alumni dengan kompetensi sosiologi yang sangat baik. Selain itu, Proram 

Studi Sosiologi juga konsisten memberikan edukasi serta pemahaman terkait masyarakat, pemecahan masalah serta solusinya. Ketrampilan yang kita miliki saat mempelajari Sosiologi 

adalah, Kemampuan mengelola komunitas, memperkuat local initiatives, melakukan penguatan networking, Praktik Kerja Kolaborasi, Supporting data bagi stakeholder, Kemampuan 

Evaluasi Program, Membangun Opini Publik, dan Promosi Nilai Humanity. Visi Program Studi Sosiologi ialah menjadi institusi yang unggul dan berdaya saing dalam memperjuangkan 

liberasi umat manusia berdasarkan nilai-nilai Islam melalui pengkajian dan pengembangan sosiologi.  Profil lulusan dari Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah 

Malang adalah, Analis, Pemberdaya,Pendidik, Manager, Konsultan, Wirausaha, dan Peneliti. Salah satu keunggulan prodi ini adalah iklim akademik sangat mendukung lahirnya pola pikir 

kritis dalam keilmuan yang terwujud dalam karya-karya penelitian dan kepedulian lingkungan dalam kerangka Participational Action Research. 

 

 
No Mata Kuliah SKS Learning Outcome Topic Informasi Dosen 

1 Sosiologi Industri 3 A. Mampu mengembangkan kemampuan 

analisis tentang dinamika industri di 

masyarakat kontemporer 
B. Mampu mengaplikasikan kerangka 

berpikir sosiologis dalam menganalisa isu-
isu mutakhir terutama yang berkaitan 
dengan industri di Indonesia 

C. Mampu memahami Masyarakat ditengah 
Industri 

1. Analisa revolusi Industri mulai 1.0 
hingga 4.0. 

2. Pengaruh Sarekat Buruh dalam 
Perusahaan. 

3. Masalah Tenaga Kerja Wanita. 
4. Eksplotasi dan Dominasi. 
5. Analisis Masyarakat di Era 

Industrial 
6. Analisis Masyarakat sekitar Industri 

1. Dr. Vina Salviana DS., M.Si 
merupakan Dosen Program Studi 
Sosiologi FISIP Universitas 
Muhammadiyah Malang, Beliau 
juga menjabat sebagai Wakil 
direktur 1 Direktorat Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat.  

Gelar Doktor beliau diraih dari 
Universitas Airlangga Surabaya. 
Dengan judul disertasi MAKNA 
IDEOLOGI POLITIK ALIRAN DAN 
IDEOLOGI PATRIARKHI BAGI 
POLITISI PEREMPUAN DI 
MALANG RAYA (Suatu Studi 
Interaksionisme Interpretatif 
Tentang Posisi Politisi Perempuan 
Di Persimpangan Jalan Antara 
Liyan dan Subyek).  

Beliau banyak menghasilkan 
karya-karya baik dalam penelitian 
dan pengabdian internal,eksternal 
maupun Dikti, konsentrasi beliau 
terletak pada Pemberdayaan 
Masyarakat, Sosiologi Gender, dan 
Sosiologi Industri. 

http://repository.unair.ac.id/32569/
http://repository.unair.ac.id/32569/
http://repository.unair.ac.id/32569/
http://repository.unair.ac.id/32569/
http://repository.unair.ac.id/32569/
http://repository.unair.ac.id/32569/
http://repository.unair.ac.id/32569/
http://repository.unair.ac.id/32569/
http://repository.unair.ac.id/32569/


 
 
2. Drs. Sulismadi., M.Si, beliau 

merupakan dosen Program Studi 
Soiologi FISIP Universitas 
Muhammadiyah Malang sekaligus 
kepala Laboratorium Prodi Sosiologi 
FISIP UMM, saat ini beliau lagi 
sekolah Doktor di  Program doktor 
Sosiologi UMM. kepakaran beliau 
terletak pada kajian Hubungan 
Industrial, Sosiologi Organisasi, dan 
Sosiologi Industri. 

 
 

2 Sosiologi 
Kebencanaan 

3 A. Mampu menganalisis Kebencanaan 
dari persepektif sosiologi. 

B. Mampu mengusulkan model mitigasi 
bencana berbasis masyarakat. 

 

A. Mengetahui kaitan antara bencana dengan : 
1. Pemahaman awal bencana 
2. Masyarakat Rentan Bencana 
3. Makna dan Persepsi Sosial Atas 

Bencana 
4. Fenomenologi Bencana 
5. Sistem Pengetahuan dalam 

Bencana 
6. Institusi Sosial Bencana 
7. Perubahan Sosial Bencana 
8. Filantropi dan Kepedulian Pada 

Bencana 
9. Mitigasi Bencana dalam Perspektif 

Sosiologi 
10. Peran Sosiologi dalam Mitigasi 

Bencana  
 

Rachmad Kristiono Dwi Susilo 
S.Sos., M.A., Ph.D, merupakan 
Ketua Program studi Sosiologi FISIP 
Universitas Muhammadiyah Malang 
sekaligus ketua Ikatan Sosiologi 
Indonesia Malang Raya dan 
Sekitarnya. 

Minat kajian beliau banyak 
meneliti tentang Lingkungan dan 
Kebencanaan. Beliau menyelesaikan 
studi  S3 dengan judul A Sociological 
Study on the Grassroots 
Environmental Movement after 
Reformation in Indonesia : A Case 
Study of Water Source Conservation 
Movement in Batu, East Java  di 
Hosei University Tokyo Jepang. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL 

 

  

Profil Prodi 

 

Pada tahun 2004 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang secara resmi membuka Program Studi (Prodi) Hubungan Internasional (HI). 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 467/D/T/2004 yang penyelenggaraannya dilaksanakan pada tahun akademik 2005/2006 dan memperoleh perpanjangan 

Izin Penyelenggaraan dengan Surat Ditjend DIKTI No.3197/D/T/2007. Kemudian memperoleh Akreditasi C pada tahun 2008 dengan Surat Keputusan BAN-PT No.032/BAN-PT/Ak-

XI/S1/XII/2008. Selanjutnya, Prodi HI UMM berhasil memperoleh Akreditasi A berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 yang berlaku sejak 19 

Oktober 2019 sampai 19 Oktober 2018. Kemudian, pada tahun 2018, Prodi HI berhasil mempertahankan Akreditasi A berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 2686/SK/BAN-

PT/Akred/S/IX/2018 yang berlaku hingga 25 September 2023. Hingga saat ini, mahasiswa Prodi HI UMM berasal dari berbagai daerah di 34 provinsi di Indonesia serta berasal dari luar 

negeri, seperti Thailand, Timor Leste, dan Afghanistan. Alumni Prodi HI UMM tersebar di berbagai kementerian/instansi pemerintahan/lembaga negara di dalam dan luar negeri, 

perusahaan multinasional, organisasi internasional, perbankan, universitas, peneliti, jurnalis, maupun sebagai wirausaha.  

Prodi HI UMM memiliki 18 dosen tetap bergelar doktor dan master dari perguruan tinggi ternama dalam negeri (seperti UGM, UI, Unair, UMM, UMY, Unej, UB) maupun luar 

negeri (seperti India, Korea Selatan, Australia, Malaysia, Taiwan dan Turki). Selain itu, memiliki belasan dosen lintas Prodi, lintas universitas dan co-teacher dari berbagai negara. Dosen 

Prodi HI UMM memiliki berbagai kualifikasi keilmuan, kepakaran, dan minat kajian seperti Kawasan Eropa, Kawasan Asia Timur, Kawasan Timur Tengah, Kawasan Asia Tenggara, 

Kawasan Australia dan Pasifik, Kawasan Amerika, Kajian Globalisasi, Kajian Internasional-Domestik, Teori dan Metodologi HI, Ekonomi Politik Internasional, Analisis Politik Luar 

Negeri dan lainnya.  

UDI 
No Mata Kuliah SKS Learning Outcome Topic Informasi Dosen 
1.  HI Kawasan Pasifik 3 1.  Memperluas Pemahaman Mahasiswa 

mengenai studi kawasan salah satunya 
adalah Kawasan Pasifik 

2.  Melatih Mahasiswa untuk 
mengaplikasikan teori tentang kawasan 
dalam studi hubungan internasional 
terutama di kawasan Pasifik 

3. Mendorong mahasiswa untuk Menelaah 
lebih dalam tentang kajian kawasan Pasifik 

1. Studi Kawasan dan kerangka analisisnya  

2. Overview Pasifik   

3. Sejarah Pasifik (Gambaran umum pasifik) 

4. Perbandingan Negara Melanesia  

5. Perbandingan Negara Micronesia  

6. Perbandingan Negara Polynesia 

7. Australia intervention in Pacific 

8. Environmental Security, A Case Study of 

Climate Change 

9. Regional Contrast    

10. A key condition for good government in 

Micronesia 

11. The Limits of Self Determination in Oceania   

(kajian Tematik Core Sector) 

12. The Problems and Potential of Pacific Islands 

Forum (kajian tematik Intrusive system) 

M. Syaprin Zahidi, M.A. 
 

➢ M.A. di Universitas Gadjah 
Mada (UGM)  

➢ S.IP. di Universitas 
Muhammadiyah Malang 
(UMM) 

➢ Bidang kajian yang ditekuni 
adalah:  International 
Political Law, Foreign Policy 
Analysis, South Pacific 
Studies, International 
Relations, Diplomacy 

2.  HI Kawasan Asia Selatan 3 1. Mampu memahami dan mendiskusikan 
mengenai dinamika hubungan 
internasional di kawasan Asia Selatan. 

1. State Formation and the Historical 
Development of South Asia 

2. Economic Development and India as Regional 

Mohd. Agoes Aufiya, M.A., 
M.Phil 
 



2. Mampu mengaplikasikan teori-teori dan 
konsep-konsep Hubungan Internasional 
dalam menjelaskan dinamika politik 
kawasan Asia Selatan. 

3. Mampu memiliki kerangka analisis yang 
mendalam (depth-analysis) dalam 
mengkaji beragam permasalahan dan 
fenomena yang terjadi di kawasan Asia 
Selatan. 

Power 
3. India and Pakistan in the Decade of Conflict 
4. Nuclear Proliferation in South Asia 
5. Terrorism Issues in South Asia 
6. Intrusive System and Global Power 

Complexity in South Asia 
7. Regionalism and Regional Cooperation in 

South Asia 
8. Afghanistan in South and Central Asia 

Politics 

➢ M.A. Politics in 
International 
Studies, Jawaharlal 
Nehru University, 
India 

➢ S.IP. di Universitas 
Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) 

➢ Bidang kajian yang 
ditekuni Politik 
Pemerintahan Asia 
Selatan dan HI 
Kawasan Asia 
Selatan 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


