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Deskripsi Mata Kuliah 

 
Mata kuliah ini memberikan deskripsi dan eksplanasi terhadap bencana baik sebagai 
fenomena sosial maupun alam. Mata kuliah ini juga mengkaji interelasi antara bencana dengan 
lingkungan sosial serta dampaknya terhadap masyarakat seperti ketimpangan sosial, 
perubahan sosial serta kerentanan. Selain itu juga mengkaji peran penting manajamen 
bencana serta  pengetahuan lokal masyarakat didalam kesiapsiagaan untuk membangun 
masyarakat tangguh bencana.  

 

 
Learning Outcome 
 

 
Setelah menempuh perkuliahan, mahasiswa diharapkan : 
1) Mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan tentang kebencanaan dan manajemen bencana 

didalam kehidupan bermasyarakat maupun pekerjaan profesional di bidang penanganan 
bencana. 

2) 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. 

3) Mampu mengaplikasikan berbagai prosedur didalam manajemen bencana serta memahami 
kewenangan serta tanggung jawab didalam pelaksanaannya. 
4) Mahasiswa mampu menampilkan rasa empati serta kepedulian ketika terjadi bencana di 
masyarakat. 
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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 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. 

 

 
Learning Outcome 
 

 
Setelah menempuh perkuliahan, mahasiswa diharapkan : 
1) Mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan tentang pengaruh industrialisasi terhadap 

masyarakat berikut dampak yang ditimbulkannya 
2) Mampu mendeskripsikan, menjelaskan serta menganalisis proses kemunculan serta 

perkembangan industri terhadap struktur, kultur dan proses sosial di masyarakat. 
3) Mampu memahami karakteristik masyarakat berdasarkan perkembangan industrinya 

berikut solusi menghadapinya. 
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Mata kuliah ini mengkaji tentang paradigma dan konsep mengenai relasi manusia  dan 
Lingkungan. 

 

 
Learning Outcome 
 

 
Setelah menempuh perkuliahan, mahasiswa diharapkan : 
1) Mampu Menguasai konsep-konsep dasar kajian sosiologi terhadap Lingkungan; 
2) Mampu menempatkan posisi dan peran manusia serta aturan  dalam lingkungan sosial dan 

lingkungan fisik sebagai hasil dari interaksi manusia dengan lingkungan, terkait lingkungan 
serta dampak sosialnya akibat pembangunan; 

3) Mampu menganalisis masalah-masalah lingkungan dan mampu memberikan solusi yang 
aplikatif dalam perspektif sosiologi lingkungan dengan memanfaatkan Iptek; 

4) Mampu menjelaskan dan menerapkan perpespektif sosiologi lingkungan dalam 
memahami berbagai masalah lingkungan yang dijumpai dalam masyarakat; 

5) Memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap lingkungan baik mikro maupun makro 
yang terjadi di masyarakat dan lingkungan. 

 

 
 
 


