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I. PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentangKesejahteraan Sosial telah semakin memperkuat arti pentingnyapembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia. Merespon situasi inidisadari pentingnya mengembangkan disiplin ilmu kesejahteraan sosial,melalui level pendidikan magister, khususnya di lingkungan UniversitasBengkulu. Mengingat sejak tahun 1982, Universitas Bengkulu juga telahberpengalaman mengelola penyelenggaraan pendidikan S1 IlmuKesejahteraan Sosial.Sekitar 30-an perguruan tinggi di Indonesia yang telahmenyelenggarakan program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, masih minimsekali untuk jenjang S2 apalagi S3. Penyelenggaraan program magister punmasih terbatas di Pulau Jawa. Saat ini, Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial(MIKS) Universitas Bengkulu adalah satu-satunya penyelenggara programMagister Ilmu Kesejahteraan Sosial di luar pulau Jawa.  Minusnya lembagapendidikan ini, khususnya pada jenjang S2 dan S3 merupakan persoalanserius, yang ditengarai menjadi penyebab utama kondisi stagnasikeilmuan/profesi pekerjaan sosial di Indonesia. Pembukaan Prodi MIKS diUniversitas Bengkulu, kiranya dapat memberi kontribusi bagi pengembangankajian keilmuan dan menghasilkan lulusan yang memiliki kinerja profesionaldi bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial, baik sebagai akademisi, peneliti, analisperencana, maupun praktisi, di Instansi-instansi Pemerintah maupunlembaga sosial kemasyarakatan yang menjalankan fungsi usahakesejahteraan  sosial.
A. Dasar1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4301);
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2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  157);3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor6);5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor16);6. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang KerangkaKualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 24);7. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1982 tentang PendirianUniversitas Bengkulu;8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Bengkulu(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 782);9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional IndonesiaBidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2013 Nomor 31);10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor 847);11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosendan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 466);
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12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  BirokrasiNomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan AngkaKreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor151);13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar NasionalPendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 1952);14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124);15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor335/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor UniversitasBengkulu;16. Kepmendiknas Nomor :232/U/2000 tentang Pedoman PenyusunanKurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;17. Kepmendiknas Nomor : 184/U/2001, tentang Pedoman PengawasanPengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana danPascasarjana di Perguruan Tinggi;18. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 37 Tahun 2016tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program PendidikanVokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana Universitas Bengkulu;19. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor1944/UN30/HK/2017 tentang Penamaan Program Studi danPenulisan Gelar Lulusan Program Studi Program Pendidikan Vokasi,Pendidikan Akademik, dan Pendidikan Profesi SelingkungUniversitas Bengkulu;20. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor295/KPT/I/2016 tentang Pembukaaan Program Studi Ilmu
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kesejahteraan Sosial Program Magister di Universitas Bengkulu,tertanggal 31 Agustus 2016
B. Ketentuan Umum1. Program Studi Magister Kesejahteraan Sosial adalah jenjangpendidikan strata 2 (S2) yang ditujukan untuk memperoleh gelarMagister sebagai gelar pendidikan, dengan gelar akademik lulusanadalah M.Sos.2. Peraturan akademik adalah ketentuan tentang segala hal yangmengatur tata cara penyelenggaraan proses kegiatan pendidikan danpembelajaran, dan kaitannya dengan penelitian dan pengabdianpada masyarakat;3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkatKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yangdapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antarabidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalamrangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai denganstruktur pekerjaan di berbagai sektor.4. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraanpendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untukmenyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalamanbelajar, dan beban penyelenggaraan program yang tidak menganutsistem kenaikan tingkat;5. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajaryang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalamproses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran ataubesarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalammengikuti kurikuler di suatu program studi;6. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enambelas) sampai dengan 19 (sembilan belas) minggu kuliah tatap muka



5 | P a n d u a n  A k a d e m i k

atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya,termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian;7. Nilai kredit adalah ukuran beban studi mahasiswa dan beban tugasmengajar tenaga pengajar yang dinyatakan dengan sks;8. Tesis adalah karya tulis yang dihasilkan oleh mahasiswa melaluimetode ilmiah sebagai syarat untuk menyelesaikan studi programmagister;9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenaicapaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yangdigunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;10. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melaluiinternalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, danakumulasi pengalaman kerja.11. Mahasiswa adalah peserta didik Program Studi S2 MagisterKesejahteraan Sosial yang terdaftar di Universitas Bengkulu
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II. PROFIL PROGRAM STUDI

A. Sejarah Program StudiPendirian Program Studi S2 Ilmu Kesejahteraan Sosial, salahsatunya didasari oleh Surat dari Kementerian Pendidikan danKebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor5927/E2.2/KL/2014 berupa mandat bagi Universitas Bengkulu untukmenyelenggarakan Program magister (S2) Program Studi IlmuKesejahteraan Sosial, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Program Sarjana(S1) Statistik. Menindaklanjuti mandat tersebut dilakukan langkah-langkah persiapan yang diperlukan bagi penyelenggaraan program studi.Hingga akhirnya diterbitkannya ijin penyelenggaraan melalui KeputusanMenteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 295/KPT/I/2016tentang Pembukaaan Program Studi Ilmu kesejahteraan Sosial ProgramMagister di Universitas Bengkulu, tertanggal 5 September 2016.Untuk pertama kalinya Prodi ini melakukan penerimaanmahasiswa baru angkatan I pada bulan Januari 2017 semester genap2016/2017. Penyelenggaraan Prodi dibawah naungan Fakultas IlmuSosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bengkulu.
B. Visi Program StudiVisi Program Studi Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial FisipUniversitas Bengkulu adalah menjadi program studi terkemuka dalambidang pengembangan ilmu kesejahteraan sosial yang memilikikeunggulan profesional dan kompetitif dalam kerangka pembangunanyang berbasis pada potensi lokal, regional dan nasional, yang dikelolamenurut kaidah partisipatif, beretika dan bermoral.
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C. Misi Program StudiUntuk mewujudkan visi penyelenggaraan Program Studi Magisterilmu kesejahteraan sosial, maka berikut ini misi yang akan dilakukan,meliputi:1. Menyelenggarakan pendidikan program magister yang bermutu dibidang ilmu kesejahteraan sosial yang menitikberatkan padapendekatan partisipatif.2. Melayani permintaan unsur civitas akademika, pemerintah, dankalangan dunia usaha, masyarakat dan stakeholder dalam bidangpendidikan, penelitian dan pengabdian bidang kajian ilmukesejahteraan sosial.3. Menghasilkan magister ilmu kesejahteraan sosial yang memilikisensitivitas terhadap persoalan sosial lokal, regional dan nasional, danmampu melakukan pemecahan masalah dengan menggunakanmetode intervensi pekerjaan sosial.
D. Tujuan Program StudiTujuan umum program studi magister ilmu kesejahteraan sosialadalah menyelenggarakan pendidikan magister yang bermutu untukmenghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi profesional dalamdisiplin ilmu kesejahteraan sosial, yang memiliki sensitivitas terhadappersoalan sosial , serta mampu menerapkan intervensi pekerjaan sosialdalam rangka mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial yangberkeadilan.
E. Roadmap Keilmuan Dan KeahlianKonsep kesejahteraan sosial dapat dipandang dari empat sisi,yaitu: 1) sebagai suatu sistem pelayanan sosial; 2) sebagai suatu tatananatau ketertiban sosial (social order); 3) sebagai suatu keadaan ataukondisi kehidupan; dan 4) sebagai suatu disiplin keilmuan. Sebagaimanadipahami bahwa persoalan permasalahan sosial yang ada di tengah
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masyarakat tidak cukup ditangani dengan sekedar berbekal semangatsolidaritas sesama manusia, namun membutuhkan sebuah pendekatankajian bidang keilmuan yang ilmiah. Konsep kesejahteraan sosial sebagaisebuah bidang kajian keilmuan ditujukan untuk mengkaji,mengantisipasi keadaan dan perubahan sosial, serta merumuskanalternatif tindakan guna menciptakan situasi kehidupan sosial yangkondusif bagi upaya warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhanhidupnya. Dalam pergaulan regional Asia Pasifik dan internasional, selainditerima sebagai ilmu sosial terapan, sekaligus juga diakui sebagaiprofesi pelayanan kemanusiaan (human services profession), dengansebutan pelaku profesi kerjanya sebagai social worker atau pekerja sosialdalam istilah Indonesia (IASSW Reports, 1985).Dalam konteks paradigma keilmuan, Ilmu kesejahteraan Sosialterkategori sebagai ilmu sosial terapan (applied social science). Perhatianutama bidang kajian ini pada hubungan interaksi pribadi dalam situasisosialnya, atau biasa diistilahkan dengan keberfungsian sosial.Ketidakmampuan orang dalam menjalankan keberfungsian sosialnyamenjadi pangkal bermulanya persoalan-persoalan sosial, baik pada levelindividu, kelompok, maupun masyarakat secara makro. Oleh karena itu,bidang keilmuan ini mengembangkan serangkaian intervensi praktekuntuk membantu individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat dalammemperbaiki dan meningkatkan kemampuan mereka dalammelaksanakan fungsi sosialnya. Fungsi pertolongan yang dilakukansecara profesional ini lazim disebut sebagai intervensi pekerjaan sosial.Untuk menghasilkan sebuah kajian yang komprehensif mengenaikeberfungsian sosial individu, kelompok maupun masyarakat, disiplinilmu kesejahteraan sosial menggunakan beragam pendekatan pure

science lainnya seperti kajian sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi,bahkan politik. Ciri khas praktek yang demikian menempatkan disiplinilmu kesejahteraan sosial sebagai applied science yang bersifat eclectic-
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interdisciplinary. Analogi eclectic-interdisciplinary seperti terlihat padadiagram berikut.

Analogi diagram tersebut memperlihatkan disiplin ilmukesejahteraan sosial/pekerjaan sosial memperkuat dasar keilmuannyadengan didukung oleh kemajuan dan perkembangan ilmu-ilmu sosial danilmu-ilmu yang berkaitan erat dengan perilaku manusia dalampelaksanaan keberfungsian sosialnya.Semakin kompleksnya dinamika kemasyarakatan, maka semakindisadari bahwa persoalan kesejahteraan sosial tidak lagi mampuditangani secara tradisional. Upaya-upaya perwujudan kesejahteraansosial semestinya dilakukan secara terlembaga, komprehensif danprofesional. Tuntutan ini membawa implikasi signifikannyapenyelenggaraan program-program pendidikan khusus yang mengkajibidang ilmu kesejahteraan sosial. Program pendidikan pekerjaansosial/ilmu kesejahteraan sosial yang ada di Indonesia saat ini, baik yangdikelola universitas negeri maupun swasta, termasuk sekolah tinggikedinasan, terpilah menjadi dua jalur arah dan tujuannya, yaitu jalurpendidikan kesejahteraan sosial dan jalur pendidikan pekerjaan sosial.Jalur pendidikan kesejahteraan sosial umumnya diselenggarakan olehjurusan kesejahteraan sosial pada universitas-universitas negeri maupun

Social Welfare
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swasta, diarahkan kepada penguasaan kajian kesejahteraan sosial(akademik), dengan program pendidikan meliputi strata 1 (Sarjana),strata 2 (Magister), dan strata 3 (Doktor) ilmu kesejahteraan sosial.Sementara itu jalur pendidikan pekerjaan sosial diselenggarakandibawah sekolah tinggi kedinasan, yang ditujukan ke arah kejuruan dankeahlian profesional (vokasi) pekerjaan sosial dengan programpendidikan mulai Diploma III, Diploma IV, Spesialis 1, dan Spesialis 2pekerjaan sosial.
F. KurikulumMerujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia makaSpesifikasi lulusan Prodi MIKS berada pada level 8 atau dikategorikansebagai ahli/analis. Kemampuan kerja MIKS, yang diturunkanberdasarkan  rumusan KKNI sebagai berikut:1. Mampu mensintesiskan diskursus dari berbagai teori sosial,pekerjaan sosial dan pembangunan untuk menangani masalah sosialmelalui riset yang berimplikasi terapan.2. Mampu menghasilkan model dasar, metode dan/atau teknik dasaryang inovatif dan teruji untuk menangani masalah sosial3. Mampu menangani masalah sosial pada tingkat mezzo, makrodan/atau mikro dengan menggunakan pendekatan inter sub-disiplinatau multi disiplin4. Mampu mengelola riset dalam penanganan masalah sosial yanghasilnya berpotensi untuk diaplikasikan dan/atau dipublikasikan ditingkat nasional atau internasional, dalam bentuk publikasi padajurnal ilmiah atau konferensi ilmiah yang mendapat persetujuan daripembimbing
G. Capaian PembelajaranBerdasarkan kesepakatan IPPSI (2016) ada 5 profil lulusanpendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial Indonesia, yaitu:
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Manajer  HSO (Manager of Human Services Organization), Analiskebijakan (Social  Policy Analys), Peneliti sosial (Social Work Research),Pekerja Pengembang Masyarakat (community worker), dan Psychosocial

Counsellor. Dalam struktur kurikulum berbasis KKNI, capaianpembelajaran dirumuskan ke dalam empat aspek,yang meliputi sikap,pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum.
Rumusan capaian keempat aspek tersebut diuraikan sebagai berikut.1. Aspek Sikapa. Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikapreligius.b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugasberdasarkan agama, moral, dan etika.c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupanbermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradabanberdasarkan pancasila.d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara danbangsa.e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dankepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulianterhadap masyarakat dan lingkungan.g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat danbernegara.h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidangkeahliannya secara mandiri.j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dankewirausahaan.
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2. Aspek pengetahuanMenguasai teori-teori kesejahteraan sosial dan teori-teori sosial yangrelevan untuk melakukan intervensi masalah sosial pada tingkat
mezzo3. Aspek Keterampilan Khususa. Mampu memetakan  dan menganalisis masalah kesejahteraansosial pada tingkat mezzo.b. Mampu mengintervensi masalah kesejahteraan sosial padatingkat mezzo.c. Mampu menghasilkan kajian teoritis secara empiris terhadapteori-teori kesejahteraan sosial dan teori sosial lainnya yangrelevan.d. Mampu mengorganisir para pekerja sosial dan kelompok kerjauntuk menangani masalah kesejahteraan sosial hingga tingkatmezzo.e. Mampu mengelola riset dan membina laboratorium sosial/daerahbinaan.4. Aspek Keterampilan Umuma. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis dankreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karyaseni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yangmemperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai denganbidang keahlian, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannyaberdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesisdan mempublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasitingkat nasional.b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidangkeahlian dalam menyelesaikan masalah di masyarakat yangrelevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.



13 | P a n d u a n  A k a d e m i k

c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumentasi saintifiksecara  bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, sertamengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakatakademik dan masyarakat luas.d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan kesejahteraan sosialyang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalamsuatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekataninterdisiplin atau  multidisiplin.e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikanmasalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yangmemperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkankajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.f. Mampu mengelola, mengembangkan  dan memelihara jaringankerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitaspenelitian yang lebih luas.g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, danmenemukan kembali data hasil penelitian dalam rangkamenjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
H. Bobot dan Sebaran Mata Kuliah

Semester Mata kuliah
Kode
Mata

kuliah

Bob
ot

SKS
Matrikulasi 1. Dasar-dasar Ilmu Kesejahteraan Sosial 0

Total SKS matrikulasi 0
Semester 1 1. Isu-isu Kesejahteraan Sosial Kontemporer MIKS-131 32. Filsafat dan Etika Pekerjaan Sosial MIKS-132 33. Teori dan Praktek Pekerjaan Sosial MIKS-133 34. Metode Pekerjaan Sosial MIKS-134 35. Perilaku manusia dalam lingkungan sosial MIKS-135 36. Advokasi dan Pekerjaan Sosial MIKS-136 3

Total SKS semester 1 18
Semester 2 1. Metode Penelitian Sosial MIKS-231 32. Praktek Pekerjaan Sosial dalam MasyarakatMultikultur MIKS-232 3
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MK Pilihan I*) atau II*)
I*) Konsentrasi Pengembangan
Masyarakat3. Falsafah Pekerjaan Sosial dengan Masyarakat MIKS-233 34. Intervensi Pengembangan Masyarakat MIKS-234 35. Pengembangan kelembagaan   sosial MIKS-235 3
II*) Konsentrasi Manajemen Organisasi
Pelayanan Kemanusiaan6. Manajemen Organisasi PelayananKemanusiaan (HSO) MIKS-236 37. Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial MIKS-237 38. Perundang-undangan Sosial dan PekerjaanSosial MIKS-238 3

Total SKS semester 2 15
Semester 3 1. Pengajuan Judul Tesis 02. Seminar Proposal Tesis MIKS-311 1

Total SKS semester 3 1
Semester 4 1. Seminar Hasil (Draf Tesis) MIKS-441 22. Tesis MIKS-442 5

Total SKS semester 4 7
JUMLAH SKS KESELURUHAN 41

Keterangan
 Permenristekdikti nomor 44/2015 tentang Standar Nasional PerguruanTinggi, pasal 16 ayat 1 butir f, berbunyi : paling lama 4 tahun akademik

untuk program magister, program magister terapan, atau program
spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma
empat/sarjana terapan,  dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36
(tiga puluh enam) SKS.

 Ada 2 konsentrasi yang ditawarkan oleh Prodi S2 Kesejahteraan SosialFISIP Universitas Bengkulu, yaitu: 1) Konsentrasi PengembanganMasyarakat, dan 2) Konsentrasi Manajemen Organisasi PelayananKemanusiaan. Namun dengan berbagai pertimbangan, diantaranyaproporsi jumlah mahasiswa dan beban biaya penyelenggaraan kelas, makadirencanakan setidaknya sampai dengan tahun ketiga 2019,penyelenggaraan masih difokuskan pada satu konsentrasi saja, yaituKonsentrasi Pengembangan Masyarakat
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I. Deskripsi Mata KuliahBerikut ini uraian ringkas tentang mata kuliah yang meliputi kodemata kuliah, jumlah SKS, deskripsi materi, pokok bahasan dan sub pokokbahasan.
 ISU-ISU KESEJAHTERAAN SOSIAL KONTEMPORERMIKS-131 / 3 SKSPerkuliahan ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai dinamika sosialpolitik di Indonesia dan dunia internasional, yang mempengaruhi perkembangan ideologitentang negara kesejahteraan dan  kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial.Sehingga didapatkan pemahaman bahwa kesejahteraan sosial terkait erat dengan situasisosial politik kekinian. Materi perkuliahan juga mencakup peranan infrastruktur politikdalam rangka mengaitkan aspirasi masyarakat, khususnya kelompok-kelompok marjinal,dalam konteks pembangunan sosial yang berkeadilan.Pokok Bahasan/Sub Bahasan:1. Dinamika pembangunan kesejahteraan sosiala. Perubahan perspektif kesejahteraan sosial dari masa ke masab. Permasalahan sosial klasik dan kontemporerc. Bidang praktek pekerjaan sosiald. Strategi Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Masalah Sosial Kontemporer2. Peran negara dan pembangunan sosiala. Negara kesejahteraan, dinamika ekonomi dan globalisasib. Model negara kesejahteraanc. Situasi Indonesia dan prospek negara kesejahteraan3. Permasalahan kesejahteraan sosial dan strategi pelayanan sosiala. Kecenderungan situasi penyelenggaraan pelayanan sosialb. Tipologi fungsi pelayanan sosialc. Strategi pelayanan sosiald. Standar pelayanan kesejahteraan sosial4. Peran media massa dalam pengembangan kebijakan pembangunan kesejahteraansosial5. Beberapa isu kesejahteraan sosial kontemporera. Perlindungan dan kesejahteraan anakb. Adiksi (penyalahgunaan obat dan narkotika)c. Kebencanaand. Pemberdayaan Perempuane. Masyarakat Adat Terpencilf. Kesehatan Mental
 FILSAFAT DAN ETIKA PEKERJAAN SOSIALMIKS-132 / 3 SKSDiawali dengan materi pengantar tentang filsafat manusia, sosial dan etika, sertaketerkaitannya dengan praktek pekerjaan sosial.  Selanjutnya secara spesifik akanmembahas aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu kesejahteraan sosial dalamkonstelasi berbagai pengetahuan lainnya, serta perkembangan pengetahuan ilmiah (stateof the art) dari disiplin ilmu kesejahteraan sosial. fokus kajian ontologi ditekankan padapembahasan realitas empirik maupun rasionalitas dalam kegiatan ilmiah. Kajianepistemologi difokuskan pada penerapan metode ilmiah dalam menyusun danmerumuskan konsep dan teori dalam ilmu pengetahuan, sedangkan aksiologi membahastentang hubungan ilmu pengetahuan dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat.Perkuliahan ini mencakup pula materi tentang aspek-aspek filosofis pendekatanpekerjaan sosial. Materi  ini menjadi penting sebagai landasan pembentukan karakter
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social worker yang memiliki integritas moral, beretika, dan bertanggung jawab terhadapbidang keilmuannya.Pokok Bahasan/Sub Bahasan:1. Filsafat Manusia, Sosial, dan Eikaa. Pengertian dan cakupan filsafat manusiab. Pengertian dan cakupan filsafat sosialc. Pengertian dan cakupan filsafat etikad. Keterkaitan filsafat manusia, sosial dan etika dengan praktek pekerjaan sosial2. Kerangka Nilai dan Etika Pekerjaan Sosiala. Sumber-sumber nilai dalam praktek pekerjaan sosialb. Prinsip-prinsip nilai dan etika dalam praktek pekerjaan sosialc. Aplikasi Prinsip dan Etika Pekerjaan Sosial  dalam praktek Mikro, Mezzo, danMakro3. Dilema Nilai/Etika dalam praktek pekerjaan sosiala. Dilema nilai dan etika profesi versus nilai dan etika klienb. Dilema nilai dan etika profesi versus nilai dan etika organisasic. Dilema nilai dan etika profesi versus nilai dan etika lingkungan sosial4. Kode Etik Pekerjaan Sosial (Internasional dan Nasional)5. Hak Asasi Manusia dan Pekerjaan Sosiala. Perkembangan perspektif HAMb. HAM dan Praktek Pekerjaan Sosial
 TEORI DAN PRAKTEK PEKERJAAN SOSIALMIKS-133 / 3 SKSSebagai sebuah praktek profesional, maka Pekerjaan sosial dilandasi olehseperangkat teori dan nilai-nilai, yang menunjang tampilan prakteknya. Melaluiperkuliahan ini mahasiswa dikenalkan pada konstruksi sosial dari teori pekerjaan sosialdan penggunaannya dalam praktek.Untuk menghasilkan kajian yang komprehensif mengenai keberfungsian sosialindividu, kelompok dan masyarakat, disiplin ilmu kesejahteraan menggunakan beragampendekatan pure science lainnya seperti studi sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomibahkan politik. Ciri khas praktek yang demikian menempatkan disiplin ilmukesejahteraan sosial/pekerjaan sosial sebagai applied science yang bersifat eclectic-

interdiciplinaryPokok Bahasan/Sub Bahasan:1. Penggunaan teori secara eklektik dalam pekerjaan sosiala. Teori struktural fungsional, teori konflik interaksional, dan teori behaviorb. Teori psikodinamika dan teori kognitifc. Teori tentang sosio budayad. Teori tentang pemenuhan kebutuhan ekonomi2. Tinjauan beberapa teori terapan yang signifikan dengan praktek pekerjaan sosial,meliputi ruang lingkup, gagasan-gagasan utama, dan penggunaan atau kontribusi teoritersebut dalam praktek pekerjaan sosiala. Komunikasib. Pemberdayaanc. Pilihan Rasionald. Anti Penindasan dan Sensitivitas Multikulturale. Konflikf. Feminisme
 METODE PEKERJAAN SOSIALMIKS-134 / 3 SKSMata kuliah ini membahas tentang pengetahuan dasar praktek pekerjaan sosial.Materi perkuliahan dimulai dengan sejarah praktek pekerjaan sosial di dunia
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internasional dan lingkup nasional Indonesia, yang bertujuan untuk memberikangambaran dinamika perkembangan praktek pekerjaan sosial.Pembahasan dilengkapi dengan social work framework, yang meliputi body of
knowledge, body of skill, dan body of value, yang melandasi praktek pertolongan atauintervensi pekerjaan sosial. Metode praktek ini meliputi kategori direct services maupun
indirect services, pada aras intervensi  mikro, mezzo dan makro.Pokok Bahasan/Sub Bahasan:
1. Social Work Frameworka. Sejarah Praktek Pekerjaan Sosialb. Kerangka pengetahuanc. Kerangka keterampiland. Kerangka nilai2. Fokus Intervensi Pekerjaan Sosiala. Keberfungsian sosial sebagai fokus intervensib. Sistem sumber dan pelaksanaan keberfungsian sosial3. Karakteristik Pekerjaan Sosiala. Pekerjaan Sosial Sebagai Profesib. Tujuan Pekerjaan Sosialc. Peranan Pekerja Sosial4. Proses Intervensi Pekerjaan Sosiala. Alat praktekb. Proses dan tahapan praktekc. Sistem dasar praktek pekerjaan sosiald. Metode intervensie. Teknik

 PERILAKU MANUSIA DALAM LINGKUNGAN SOSIALMIKS-135 / 3 SKSMata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman tentang perilaku manusia dalamkonteks lingkungan sosialnya. Diyakini bahwa tingkah laku manusia merupakan hasilinteraksi antara individu dengan lingkungan sosialnya. Interaksi ini dibentuk melaluiproses sosialisasi maupun negosiasi.  Melalui proses sosialisasi, tingkah laku manusiadibentuk berdasarkan kebudayaan dimana ia berada. Kebudayaan mempengaruhi caraberpikir, cara berperasaan dan cara  berinteraksi tertentu, yang berguna bagi individuagar dapat berpartisipasi efektif dalam kelompoknya, dalam konteks pemenuhan kualitaskesejahteraannya.  Dalam situasi ini, manusia tidak hanya dipandang sebagai produkbudaya, tetapi juga sebagai produser kebudayaan, melalui proses negosiasi, manusiamampu membangun kebudayaan yang dapat mempengaruhi interaksi sosial yang sudahada. Perkuliahan ini juga membahas berbagai peristiwa mental yang mempengaruhiperilaku individu yang bersangkutan dalam menginterpretasi dan mengorganisasikaninformasi mengenai dirinya dan orang lain, seperti periode usia, karakteristik personaldan tugas perkembangan dalam fase kehidupan manusia. Pemahaman terhadap hal iniakan membantu proses analisa berbagai gejala dalam masyarakat seperti komunikasi,pembentukan sikap sosial, perubahan sikap dan tingkah laku, agresifitas, altruism, hinggaaksi kolektif.Dalam intervensi pekerjaan sosial, pemahaman terhadap person in environment(PIE), merupakan kemutlakan untuk menghasilkan asessment yang komprehensif, yangkemudian menjadi basis bagi perancangan rencana intervensi.Pokok Bahasan/Sub Bahasan:1. Perilaku Manusiaa. Berbagai perspektif tentang perilaku manusiab. Komponen perilaku manusiac. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia2. Sikap Sosial dan Tingkah Laku
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a. Pengertian sikap sosial dan tingkah laku sosialb. Komponen keyakinan dari sikap sosialc. Self attitude, self identity, self esteem, dan self efficacy3. Aspek budaya dalam perilaku sosiala. Budaya dan perilaku manusiab. Aspek kebudayaan dan pemenuhan kualitas kesejahteraan manusia4. Tinjauan sosial antropologi tentang perilaku manusia5. Aspek interaksi sosial dalam pelaksanaan keberfungsian sosial6. Teori-teori yang berhubungan dengan perubahan perilaku manusia
a. Psychoanalitic theory
b. System theory
c. Developmenttal/cognitive behaviorsm/social learning
d. Humanistic approach7. Asessment perilaku manusia terhadap suatu obyeka. Konsep person in environment (PIE) dalam praktek pekerjaan sosialb. Penggunaan konsep PIE dalam assessmentc. Penggunaan konsep PIE dalam penyusunan rencana intervensi

 ADVOKASI DAN PEKERJAAN SOSIALMIKS-136 / 3 SKSMata kuliah ini membahas tentang peranan advokasi dalam strategi mewujudkankesejahteraan sosial. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman bahwakesejahteraan sosial harus senantiasa menjadi ideologi setiap pemerintahan, agar cita-cita mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial nyata terwujud. Dalam praktekpekerjaan sosial, advokasi identik dengan proses pemberdayaan. Proses advokasimenjadi tidak bebas nilai, lebih diartikan sebagai giving voice to the powerless, sebuahproses keberpihakan terhadap kelompok-kelompok marjinal yang selama initersingkirkan dari arena pengambilan keputusanAdvokasi bermuara pada perubahan kebijakan. Advokasi yang efektif berhubunganerat dengan kemampuan menganalisis kebijakan publik. Untuk itu, diawal perkuliahan,diberikan materi yang berhubungan dengan metodologi perumusan kebijakan dan prosesperancangan program-program pelayanan sosial, termasuk cara menganalisis kebijakan.Pada prinsipnya advokasi adalah seni mempengaruhi opini publik, maka perkuliahanjuga memuat aspek-aspek komunikasi dalam advokasi, termasuk keterampilan dalampublic speaking.Pokok Bahasan/Sub Bahasan:1. Analisis Kebijakana. Proses perumusan kebijakanb. Lembaga dan instrumen kebijakanc. Isu-isu kebijakand. Analisis kebijakan2. Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosiala. Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosialb. Kebijakan sosial dan masalah sosialc. Kebijakan sosial dan perlindungan sosiald. Strategi pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia3. Advokasi dalam Praktek Pekerjaan Sosiala. Sejarah dan perdebatanb. Landasan advokasi dalam praktek pekerjaan sosialc. Advokasi sebagai metode intervensi pekerjaan sosial4. Proses Advokasia. Sistem kebijakan publik dan ranah advokasib. Proses dan tahapan advokasic. Strategi dan taktik advokasid. Advokasi dan pengorganisasian rakyat



19 | P a n d u a n  A k a d e m i k

5. Advokasi dan media massaa. Aspek komunikasi dalam advokasib. Penggunaan media massa dan pembentukan opini publicc. Keterampilan public speaking bagi pelaku advokasi
 METODE PENELITIAN SOSIALMIKS-231 / 3 SKSMemuat bahasan tentang prinsip-prinsip metodologi penelitian dalam ilmu-ilmusosial, mulai dari merancang penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, sampaidengan penulisan laporan. Secara khusus akan membahas beberapa pendekatan dalamilmu sosialPokok Bahasan/Sub Bahasan:1. Prinsip dasar penelitian pekerjaan sosiala. Kaitan antara penelitian pekerjaan sosial dengan praktek pekerjaan sosialb. Pengertian dan tujuan penelitian pekerjaan sosialc. Bidang-bidang penelitian pekerjaan sosiald. Prosedur penelitian pekerjaan sosiale. Identifikasi dan perumusan masalah dalam penelitian pekerjaan sosialf. Keterkaitan penelitian pekerjaan sosial dengan semua ketentuan penelitian ilmiahterapan dan sosial2. Penelitian kuantitatifa. Korelasi masalah dan teorib. Metode penelitian kuantitatifc. Teknik penyusunan penulisan3. Penelitian kualitatifa. Asumsi desain kualitatifb. Pengumpulan dan pencatatan datac. Analisa dan pembuktian datad. Naratif kualitatife. Fenomenologi, etnografi4. Desain kuantitatif dan kualitatif (gabungan)
 PRAKTEK PEKERJAAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURALMIKS-232 / 3 SKSNilai-nilai pekerjaan sosial seperti keadilan, persamaan dan pemberdayaan,memberikan kontribusi besar terhadap konsep multikulturalisme. Pekerjaan sosialmembutuhkan fleksibilitas dalam peranan pertolongan, perasaan untuk menghargai danbelajar dari budaya lain, dan keterampilan intervensi yang selaras dengan setting budayatertentu. Oleh karena itu perspektif multikultural harus menjadi bagian kurikulumpendidikan pekerjaan sosial dan mewarnai semua metode praktek profesional.Mata kuliah ini tidak hanya memberi pemahaman tetapi juga mengembangkankepekaan mahasiswa mengenai masyarakat multikultural. MK juga membahas aspekpengetahuan seperti kondisi sosial psikologis dan karakter masyarakat multikultural.Pokok Bahasan/Sub Bahasan:1. Latar belakang budaya2. Pandangan Diri/Pandangan Dunia (World View)3. Social work and diversity

a. Diversity and minority status
b. Linking minority values with social work values
c. Racial and ethnic diversity
d. Religious diversity
e. Sexual diversity4. Stereotipe, identitas dan prasangkaa. Batasan konsepb. Pengaruh Stereotipe, identitas dan prasangka terhadap keberfungsian sosial
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5. Politik identitas dan pluralisme6. Komunikasi antar budaya  (proses pengambilan keputusan win-win solution)7. PenerapanPerspektif  Multikultural dalam berbagai setting pekerjaan sosial
 FALSAFAH PEKERJAAN SOSIAL DENGAN MASYARAKATMIKS-233 / 3 SKSNegara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia, telah melaksanakan pembangunandengan maksud meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sampai sedemikian jauhpembangunan itu belum memuaskan, tidak saja karena hasilnya, tetapi lebih-lebih karenaprosesnya yang telah menumbuhkan apatisme dan ketergantungan rakyat kepadapemerintah, dan negara kepada bantuan luar negeri.Strategi pengembangan masyarakat (community development) adalah alternatifterhadap strategi pembangunan yang konvensional. Pengembangan masyarakat berhasildigunakan secara luas setelah berakhirnya Perang Dunia II, dan mendapat perhatian lagiakhir-akhir ini untuk digunakan di mana-mana, karena dianggap mampu mengakomodirtuntutan zaman, secara spesifiknya mampu menempatkan masyarakat dalam proses-proses pemberdayaan yang berbasis partisipatif.Mata kuliah ini menyajikan pengembangan masyarakat sebagai salah satu metodepraktek pekerjaan sosial. Materi perkuliahan akan diawali dengan pokok bahaan tentangsejarah dan perkembangan paradigma pengembangan masyarakat sebagai salah satumodel pembangunan alternatif, termasuk terminologi-terminologi dasar dalam praktekpengembangan masyarakat.  Mata kuliah ini  memperkenalkan kepada para mahasiswaapa sesungguhnya strategi pengembangan masyarakat itu. Pemahaman ini diharapkandapat membuka wawasan kritis mahasiswa.Secara spesifik pembelajaran MK Falsafah Pengembangan Masyarakat bertujuan: 1)Mahasiswa memahami isi pokok-pokok bahasan yang disajikan dan didiskusikan didalam kelas; 2) Mahasiswa mampu menarik hubungan antara isi matakuliah FalsafahPengembangan Masyarakat dengan isi mata kuliah-mata kuliah lainnya, 3) Sesuai dengankapasitasnya, mahasiswa dapat menerapkan sintesis dari matakuliah-matakuliah yangdipahaminya untuk merencanakan, mengelola pelaksanaan dan mengevaluasi kegiatanpengembangan masyarakat.Pokok Bahasan/Sub Bahasan:1. Perkembangan Pembangunan dan Tanggapan Masyarakata. Perkembangan Pendekatan Pembangunanb. Tanggapan Masyarakat Luasc. Pluralisme, otonomi dan desentralisasi masyarakat luas2. Pengembangan Masyarakat: Pembangunan Alternatifa. Pengertian Pengembangan Masyarakatb. Keragaman Pendekatan Pengembangan Masyarakat3. Kualitas Hidup sebagai Tujuan Pengembangan Masyarakata. Keinginan vs Kebutuhanb. Jenis-jenis Kebutuhanc. Model-model Perumusan Kebutuhan4. Pengembangan masyarakat berbasis partisipatifa. Dampak Pendekatan Partisipatif vs Non Partisipatifb. Konsep, dan Ruang Lingkup pengembangan partisipasi Masyarakatc. Sifat dan jenis partisipasid. Partisipasi dan Perubahan Berencana sebagai Usaha yang Inovatife. Partisipasi dan Kekuasaanf. Prospek Perencanaan Partisipatif5. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Alternatif Sasaran Metoda PengembanganPartisipatifa. Pemberdayaan sebagai prosesb. Pemberdayaan dalam perspektif pengembangan masyarakat
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c. Pendekatan pemberdayaan masyarakatd. Strategi dan indikator pemberdayaan6. Komunitas sebagai subyek pengembangan masyarakata. Cakupan Wilayahb. Kepesertaan Wargac. Partisipasi wargad. Pengorganisasian warga7. Asas-Asas Pengembangan Masyarakata. Holisme (Holism)b. Keberlanjutan (Sustainabality)c. Keberagaman (Diversity)d. Pembangunan yang Bersifat Organik (Organic Development)e. Pembangunan Seimbang (Balanced Development)f. Addresing Structural Disadvantageg. Addresing Discourses of Disadvantageh. Pemberdayaan (Empowerment)i. Definisi Kebutuhan (Need Definition)j. Hak Asasi Manusia (Human Rights)k. Menghargai Pengetahuan Lokal (Valuing Local Knowledge)l. Menghargai Budaya Lokal (Valuing Local Culture)m. Menghargai Sumberdaya Lokal (Valuing Local Resources)n. Menghargai Keterampilan Lokal (Valuing Local Skills)o. Menghargai Proses-proses Lokal (Valuing Local Processes)p. Proses, Hasil dan Visi (Process, Outcome and Vision)q. Integritas Proses (The Integrity of Process)r. Peningkatan Kesadaran (Conciousness Raising)s. Partisipasi (Participation)t. Kerjasama dan Kesepakatan (Co-operation and Consensus)u. Kecepatan Pembangunan (The Pace of Development)v. Peace dan Violencew. Keinklusifan (Inclusiveness)x. Pembangunan Komunitas (Community Building)y. Lingking the Global and The Localz. Anti-colonialist Practice8. Masalah-masalah Praktisa. Masalah yang berkenaan dengan keorganisasianb. Masalah yang berkenaan dengan nilai dan etikac. Masalah yang berkenaan dengan dilema moral dan etika
 INTERVENSI PENGEMBANGAN MASYARAKATMIKS-234 / 3 SKSKegagalan pembangunan dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat,umumnya disebabkan karena pendekatan yang cenderung  tidak melibatkan masyarakat,baik dalam proses perencanaan yang berkenaan dengan pengambilan keputusan.Minimnya keterlibatan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan, yang didasarkan ataskesadaran penuh maupun akses untuk menikmati hasil atas program/proyek yang telahdirencanakan. Situasi ini merupakan cerminan perencanaan pembangunan yangsentralistis dan top down. Dalam situasi ini upaya memperkuat partisipasi aktifmasyarakat menjadi bagian penting dari pengembangan masyarakat.Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangatpenting. Pertama, melalui partisipasi masyarakat dapat diperoleh informasi mengenaikondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa keterlibatan aktifnyamaka kehadiran program pembangunan akan gagal. Kedua, bahwa masyarakat lebihmempercayai program pembangunan jika dilibatkan dalam proses, persiapan dan
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perencanaannya, karena merekalah yang paling mengetahui seluk beluk programtersebut. Kondisi ini akan mempengaruhi tingkat kepemilikan masyarakat (sense ofbelonging) terhadap proyek-proyek dalam program tersebut. Ketiga, partisipasimasyarakat merupakan perwujudan hak demokrasi masyarakat untuk terlibat dalamproses-proses pembangunan.Pengembangan masyarakat memiliki sejarah panjang dalam literatur dan praktekpekerjaan sosial, dan dkategorikan sebagai direct methods pada setting makro. Meskipunpengembangan masyarakat memiliki posisi penting dalam pekerjaan sosial, namunkegiatan ini tidak hanya dapat dilakukan oleh pekerja sosial. Beberapa profesi lain jugaikut ambil bagian, misalnya praktisi kesehatan masyarakat, perencana tata ruang,pengembang perumahan, bahkan pihak industriawan.  Kegiatan ini juga dilakukan olehaktivis dan relawan yang tidak berbayar.Mata kuliah ini menyajikan proses intervensi pengembangan masyarakat dalamperspektif praktek pekerjaan sosial, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai upayapertolongan profesional terhadap anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minatuntuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama, dan selanjutnya melakukankegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut.Pokok Bahasan/Sub Bahasan :1. Pengembangan masyarakata. Pengertian dan ruang lingkup pengembangan masyarakatb. Kesimpangsiuran pemahaman tentang pengorganisasian dan pengembanganmasyarakat, serta beberapa istilah yang lazim digunakanc. Karakteristik dan strategi intervensi2. Model intervensia. Model Pengembangan masyarakat lokal (locality development)b. Model Perencanaan dan kebijakan sosial (Social planning/policy)c. Model Aksi Sosial (Social Action)3. Tahapan Intervensi4. Peran dan Keterampilana. Peran dan keterampilan memfasilitasi (Facilitation  Roles)b. Perandan keterampilan mendidik (Educational Roles)c. Peran dan keterampilan Representasi (Representational Roles)d. Peran dan keterampilan Representasi (Representational Roles)e. Pengembangan berbagai keterampilan pendukung5. Teknik dalam assessment kebutuhan dan potensi masyarakata. Kerangka pemahaman masyarakat dan masalah sosialb. Pendekatan pemetaan situasi1) Survey formal2) Teknik pemetaan cepat (Rapid Appraisal)3) Teknik partisipatif (Participatory methods) diantaranya Participatory RuralAppraisal (PRA), Beneficiary Assessment, Staheholder Analysis,ParticipatoryMonitoring and Evaluation6. Penerapan Pendekatan Partisipatif dalam Implementasi Program PengembanganMasyarakata. Penyusunan Program Pengembangan Partisipatif di Tingkat Masyarakatb. Penyusunan Matrik Rancangan Program (Projek Design Matrix)c. Penyusunan Kebijakan Program Pengembangan Masyarakat Secara Partisipatif(Project Cycle Manajemen)
 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN SOSIALMIKS-235 / 3 SKSDalam dinamika pengembangan komunitas (community development), selain adakelembagaan sosial yang bersifat stabil, juga terdapat aksi-aksi pengembangan terhadapkelembagaan tersebut. Dari Perspektif Sosiologi, proses perkembangan kelembagaan
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sosial tersebut dinamakan pelembagaan sosial atau "institutionalisation". Proses-prosesseperti ini akan terjadi sejalan dengan perkembangan komunitas, berkenaan denganupaya-upaya pemenuhan  kebutuhan pokok manusia dalam komunitas tersebut.Konsep "pengembangan komunitas" mengandung makna adanya "keterkaitan" yangtidak hanya secara ekologis dan ekonomis, tetapi juga secara sosiologis. Terutama padatingkat pengambilan keputusan, upaya pengembangan komunitas akan menciptakanberagam "keterkaitan" dengan berbagai kelompok, organisasi, komunitas, dan lokalitasyang dapat melintas berbagai aras, mulai dari komunitas hingga antar bangsa. Beragam"keterkaitan" tersebut berhubungan secara fungsional karena dipandang sebagai suatusistem kelembagaan lokal yang berpengaruh terhadap kehidupan dan perkembangankomunitas. dalam konteks ini, konsep "keterkaitan" diantaranya mengandung pengertian"ikatan sosial" yang dibangun berdasarkan jejaringan sosial (social-networking) sebagainilai tambah dari modal sosial (social capital) dengan satu fokus interaksi padapengembangan masyarakat.Dengan demikian, secara sosiologis upaya pengembangan komunitas perlu"didekati" dengan pengembangan berbasis lokal yang menjalin "ikatan sosial" antarkelompok, organisasi, institusi, komunitas, dan lokalitas dengan melintas beragam aras.Pengembangan komunitas berbasis lokal tidak merupakan tindakan individual semata,tetapi juga merupakan tindakan bersama atau kolektif. Tindakan kolektif tersebutmerupakan inti dari suatu gerakan sosial (social movement) yang mendorong (atausebaliknya menolak) suatu perubahan sosial, tergantung pada keyakinan subyektifmasyarakat. Masalahnya, gerakan sosial merupakan sesuatu yang harus diorganisir.Pertanyaannya, bagaimana gerakan sosial tersebut dapat diorganisir.Mata kuliah ini ditujukan untuk membantu mahasiswa memahami kelembagaan danmodal sosial, merumuskan alternatif strategi pengembangan kelembagaan dan jejaringsosial dalam pengembangan komunitas, dan mengembangkan strategi dan teknikpengorganisasian gerakan sosial dalam rangka pengembangan masyarakat yang bersifatotonom dan berkelanjutan.Pokok Bahasan/Sub Bahasan:1. Kelembagaan Sosiala. Hakekat kelembagaan sosialb. Isu strategis kelembagaan yang berkenaan dengan pengembangan masyarakatc. Konsep, ciri dan tipe-tipe kelembagaan sosiald. Pendekatan pengembangankelembagaan dalam pengembangan komunitas(community based management)2. Modal Sosiala. Hubungan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, Modal Sosial, danPengembangan Masyarakatb. Aset komunitas dalam pengembangan msyarakat (modal fisik, modal finansial,modal lingkungan, modal teknologi, modal manusia, modal sosial, dan modalspiritualc. Ruang lingkup modal sosial (pengertian, aspek, dimensi, dll)d. Modal Sosial Organisasi Lokal dan Akar Rumput dalam Pengembangan Masyarakat3. Gerakan Sosiala. Tipe-Tipe Gerakan Sosialb. Tahap-Tahap Gerakan Sosialc. Membangun Gerakan Sosiald. Agitasi dan Penyadaran   (pemimpin dan kepemimpinan; rasosialisasi; kohesigroup; ideologi dan keyakinan)e. Dinamika Gerakan Sosial (Pengaruh; respon penguasa; Hasil-hasil gerakan sosial;Menang-kalah dan kematian gerakan sosial)f. Gerakan Sosial dalam Pengembangan Masyarakat (Wujud pengendalianmasyarakat; Wujud pengawasan sosial)4. Pendekatan Kekhasan Lokal Dalam Pengembangan Modal Sosial dan Jejaring Sosial(Kelembagaan) Berbasis Komunitas
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a. Kepemimpinan Komunitasb. Dana Komunitasc. Sumberdaya Materiald. Pengetahuan Komunitase. Proses Pengambilan Keputusanf. Teknologi Komunitasg. Organisasi Komunitas5. Implementasi Pengembangan Jejaring Pengembangan Komunitasa. Membangun Forum Inisiasi Publik dan Implementasi Asas Partisipatifb. Jejaring Usaha Produktif Untuk Pengembangan Komunitas: Titik AwalPengembangan Modal Sosialc. Pemeliharaan jejaring Kolaborasi dalam Pengembangan Komunitas
 SEMINAR PROPOSAL TESISMIKS-311 / 1 SKSDi awal semester III, mahasiswa yang telah memenuhi syarat dapat mengajukanmata kuliah Seminar Proposal Tesis dalam KRS. Selanjutnya berdasarkan tata cara yangtelah ditetapkan penyelenggara Program Studi, mahasiswa mengajukan judul penelitian.Penyelenggara Program Studi kemudian menunjuk tim pembimbing. Dibawah arahanpembimbing, mahasiswa menyusun proposal tesis. Setelah mendapatkan persetujuanpembimbing, mahasiswa dapat melaksanakan seminar proposal tesis. Rancanganpenelitian ini dipresentasikan secara oral dan tertulis di depan tim dosen pembahas. Jadipada prinsipnya, seminar ini merupakan bagian dari proses pembimbingan danpersiapan institusional dalam proses penyusunan rencana kerja penelitian untuk tesis.
 SEMINAR HASIL (DRAF TESIS)MIKS-441 / 2 SKSSeminar hasil dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan masukan dari timpembahas guna penyempurnaan hasil penelitian. Selain itu juga berfungsi untuk mengujikelayakan hasil penelitian apakah telah memenuhi persyaratan ilmiah. Kegiatan inibersifat terbuka, yaitu dapat dihadiri oleh mahasiswa S2 Kesejahteraan lainnya. Seminardihadiri oleh minimal tiga dosen pembahas, yang terdiri dari minimal salah satu dosenpembimbing tesis dan dua dosen pembahas. Salah satu dosen pembimbing bertindaksebagai pimpinan sidang.
 TESISMIKS-442 / 5 SKSMerupakan salah satu prasyarat bagi mahasiswa untuk mendapatkan gelarMagister. Melalui karya ilmiah ini, diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikanpemahamannya terhadap rangkaian materi perkuliahan. Tesis berisikan hasil kajianterhadap fenomena atau isu sosial tertentu, yang mampu memberikan kontribusi secaraakademik berupa rancangan strategi intervensi sosial. Selama proses penyusunan tesis,mahasiswa akan dibimbing oleh suatu komisi pembimbing, yang dipilih berdasarkankompetensi keilmuannya.



J. STAF PENGAJARPenyelenggaraan proses belajar mengajar di Program Studi S2 Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Bengkuludidukung oleh ketersediaan tenaga pengajar professional yang bergelar Doktor dan Magister, dengan latar belakangkeilmuan yang relevan.  Berikut ini data staf pengajar di lingkup Prodi.
No Nama Dosen NIP / NIDN Jenjang Pendidikan Konsentrasi1. Dr. Yunilisiah, M.Si 19640626 199001 2 0010026066404 S1 Universitas BengkuluS2 IPB BogorS3 UNAIR Surabaya S1 Ilmu Kesejahteraan SosialS2 Sosiologi PedesaanS3 Ilmu Sosial2. Dr. Tamrin, MKM 19650825 199001 1 0010025086509 S1 Universitas BengkuluS2 Universitas IndonesiaS3 UNAIR Surabaya S1 Ilmu Kesejahteraan SosialS2 Kesehatan MasyarakatS3 Ilmu Sosial3. Dr. Muria Herlina, M.Kes 19600811 198901 2 0010011086007 S1 Universitas BengkuluS2 Universitas IndonesiaS3 UNAIR Surabaya S1 Kesejahteraan sosialS2 Ilmu Kesehatan MasyarakatS3 Ilmu sosial4. Dr. Alex Abdu Chalik, M.Si 19620418 198803 1 0120018046205 S1 UNPAD, BandungS2 UNPAD, BandungS3 UNPAD, Bandung S1 Ilmu Kesejahteraan SosialS2 Sosiologi AntropologiS3 Sosiologi5. Dr. Agus Setiyanto, M.Hum 19580421 198702 1 0010021045806 S1 UGM, YogyakartaS2 UGM, YogyakartaS3 UIN Sunan Kalijaga S1 SejarahS2 SejarahS3 Sejarah6. Dr. Syaifullah, M.Ag 19600210 199103 1 0010010026008 S1 IAIN YogyakaryaS2 IAIN Syarif HidayatulahS3 UNAIR Surabaya S1 Akidah dan FilsafatS2 FilsafatS3 Ilmu Sosial7. Dr. Lisa Adhrianti, M.Si 19820930 200501 2 003 S1 Universitas Islam BandungS2 Universitas Indonesia, JakartaS3 Universitas Indonesia S1 Ilmu KomunikasiS2 Ilmu KomunikasiS3 Ilmu Komunikasi8. Dr. Panji Suminar, MA 19620216 198803 1 0020016026207 S1 UGM YogyakartaS2 The University of Waterloo KanadaS3 UNAIR Surabaya S1 SosiatriS2 Human EcologyS3 Ilmu Sosial
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No Nama Dosen NIP / NIDN Jenjang Pendidikan Konsentrasi9. Dr. Titiek Kartika, MA 19600330 198603 2 0090030036009 S1 UGM YogyakartaS2 Institute of Social Studies HollandS3 UNAIR Surabaya
S1 Administrasi NegaraS2 Political of AlternativesDevelopment StudiesS3 Ilmu Sosial10. Dr. Hajar G. Pramudyasmono,MA 19641106 199001 1 0010006116403 S1 UGM YogyakartaS2 The Flinder University of SoutthAustraliaS3 The Flinder University of SoutthAustralia
S1 SosiologiS2 SociologyS3 Philosophy11. Drs. Heri Sunaryanto, Ph.D 19600515 198503 1 0050911030161 S1 UGM YogyakartaS2 The Flinder University of SouthAustraliaS3 University of Adelaide, Australia
S1 Ilmu SosiatriS2 Master of ArtsS3 Philosophy12. Dr. Gushevinalti, S.Sos, M.Si 19780816 200112 2 0020016087804 S1 USU MedanS2 IPB BogorS3 UNAIR Surabaya S1 Ilmu KomunikasiS2 Komunikasi PembangunanS3  Ilmu Sosial13. Dr. Sugeng Suharto, M.Si 19660819 200012 1 0010019086608 S1 UNSS2 UGMS3 UNAIR Surabaya S1 Ilmu Administrasi NegaraS2 Ilmu Administrasi NegaraS3 Ilmu Sosial14. Dr. Sri Putri Permata, M.Kes 19701016 199601 2 0010016107003 S1 Universitas BengkuluS2 Universitas IndonesiaS3 Universitas Indonesia S1 Ilmu Kesejahteraan SosialS2 Kesehatan MasyarakatS3 Ilmu Kesejahteraan Sosial15. Dr. Suparman Nawawi, M.Si 19580722 198703 1 0030022075808 S1 UNPAD, BandungS2 Universitas IndonesiaS3 UNPAD, Bandung S1 Ilmu Kesejahteraan SosialS2 SosiologiS3 Ilmu Kesejahteraan Sosial16. Drs. Syuplahan Gumay,M.Hum 19550520 198503 1 0030020055510 S1 UGM YogyakartaS2 UGM Yogyakarta S1 FilsafatS2 Ilmu Filsafat17. Drs. Cucu Syamsudin, MPSSp 19570512 198703 1 0070012055706 S1 UNPAD, BandungSpesialis-1 STKS/S2 S1 Ilmu Kesejahteraan SosialSp-1 Pekerjaan Sosial Klinis
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No Nama Dosen NIP / NIDN Jenjang Pendidikan Konsentrasi18. Dra. Nurhayati Darubekti,M.Psi 19600518 198703 2 0100018056007 S1 UGMS2 UGM S1 PsikologiS2 Psikologi19. Novi Hendrika Jaya Putra,S.Sos, MPSSp 19731128 200501 1 0010028117306 S1 UNIBSpesialis-1 STKS/S2 S1 Ilmu Kesejahteran SosialSp-1 Pekerjaan SosialKomunitas20. Desy Afrita, AKS, MP 19760522 200604 2 0010022057603 S1 STKSS2 IPB S1 Ilmu Kesejahteraan SosialS2 Pengembangan Masyarakat21. Yessilia Osira, S.Sos, MP 19750803 200912 2 0040003087506 S1 UNPADS2 IPB S1 Ilmu Kesejahteraan SosialS2 Pengembangan Masyarakat



III. PENERIMAAN MAHASISWA

A. Seleksi Calon Mahasiswa BaruPenerimaan mahasiswa baru dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitusetiap awal semester ganjil dan genap  tahun akademik. Penerimaancalon mahasiswa Program Studi S2 Kesejahteraan Sosial dilakukanmelalui mekanisme seleksi sebagai berikut.1. Seleksi Administrasi, yaitu tahap verifikasi dokumen sebagai syaratpendaftaran, antara lain meliputi ijazah dan transkrip nilai S1,2. Seleksi Tes Potensi Akademik, dilakukan untuk mengetahui motivasidan kemampuan kognitif mahasiswa.3. Tes Wawancara, dilakukan untuk pendalaman rencana penelitiantesis serta kemungkinan pembiayaan pendidikan.
B. Pendaftaran dan Registrasi Kegiatan Akademik1. Mahasiswa wajib mendaftarkan diri pada setiap semester diSubbagian Registrasi, Bagian Pembelajaran pada Biro Perencanaan,Pembelajaran dan Kemahasiswaan (PPK).2. Mahasiswa baru yang diterima wajib mendaftarkan diri denganmenyerahkan syarat-syarat yang telah ditentukan.3. Mahasiswa lama yang mendaftar ulang harus menunjukkan kartumahasiswa dan bukti pembayaran SPP/UKT semester sebelumnya;4. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik harus menyertakan suratcuti pada saat mendaftar ulang.5. Mahasiwa yang tidak terdaftar melebihi 2 (dua) semester tanpasurat bukti cuti akademik dianggap mengundurkan diri dan tidakbisa mendaftar menjadi mahasiswa lagi.
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IV. PERKULIAHAN

A. Hak Mahasiswa1. Mendapatkan buku saku Panduan Akademik dan Perlengkapanadministratifnya, yaitu administrasi sks, dokumen KRS, LHS, transkrip,jadwal akademik, jadwal perkuliahan, dan buku bimbingan dankonseling.2. Mendapatkan pelayanan dari unit pengampu kegiatan pembelajaran(Prodi, bagian, jurusan, fakultas, dan universitas) untukmenghilangkan hambatan belajar.3. Memperoleh kompetensi yang ditetapkan di dalam kurikulumprogram studi yang diikuti.4. Mendapatkan lembar kerja mahasiswa dari setiap jenis ujian dantugas yang diberikan.
B. Kewajiban Mahasiswa1. Merencanakan perkuliahan tiap semester dengan bimbingan dosenPembimbing Akademik (PA).2. Mengevaluasi kembali hasil capaian belajarnya tiap semester, danmenyesuaikan rencana belajar semester berikutnya berdasarkancapaian hasil belajar yang diperoleh di semester sebelumnya.3. Menghadiri kegiatan proses pembelajaran sekurang-kurangnya 75%dari proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen;4. Menyampaikan alasan yang sah jika persyaratan kehadiransebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal tidak terpenuhi.5. Mengikuti evaluasi kompetensi mahasiswa yang dilakukan oleh dosendalam bentuk tugas, kuis (tes sumatif), ujian tengah semester, danujian akhir semester.
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C. Pembimbing Akademik1. Setiap mahasiswa dibimbing oleh seorang Pembimbing Akademik(PA) yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat KeputusanRektor.2. Persyaratan PAa. Pembimbing Akademik (PA) yang ditunjuk sekurang-kurangnyadosen dengan jabatan fungsional Lektor.b. PA membimbing mahasiswa sampai mahasiswa tersebutmenyelesaikan studi, kecuali dalam kondisi tertentu PA dapatdibebaskan dari tugas bimbingannya.c. PA diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Prodi.3. Jika PA berhalangan, karena urusan dinas, ijin belajar atau alasan lainyang menyebabkan pembimbing tersebut tidak dapat melaksanakantugasnya, maka tugas dan fungsinya digantikan oleh Ketua Prodi.4. Tugas dan tanggung jawab pembimbing akademika. Membantu mahasiwa dalam menyusun rencana studi;b. Memberikan bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa mengenaitata cara belajar yang baik dalam rangka menyelesaikan studi;c. Memberikan pertimbangan dan atau persetujuan atas perubahankartu rencana studi dan pengisian KRS yang diubah;d. Menjaga kerahasiaan materi yang dikonsultasikan olehmahasiswa yang bersifat pribadi dan sepanjang tidak menyangkutpelanggaran atas etika dan hukum yang berlaku;e. Memberikan rekomendasi akademik kepada pihak lain tentangmahasiswa bimbingannya jika diperlukan;f. Menyediakan waktu untuk berkonsultasi minimal 3 (kali) dalam 1(satu) semester di kampus;g. Mengundang orang tua/wali mahasiswa yang mempunyaimasalah dalam proses pembelajaran jika diperlukan;
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5. Kelalaian PA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyadapat mengakibatkan pencabutan Surat Keputusan pembimbingAkademik oleh Rektor.
D. Ujian Perkuliahan1. Ujian perkuliahan terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS) dan UjianAkhir Semester (UAS).2. Ujian akhir semester hanya dapat dilaksanakan apabila dosen telahmelakukan tatap muka minimum 90% dari kegiatan.3. Seorang mahasiswa hanya diperbolehkan mengikuti ujian akhirsemester jika telah mengikuti 80% dari jumlah perkuliahan yangdiselenggarakan, yang dibuktikan dengan hasil rekapitulasi presensipada akhir tatap muka. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhipersyaratan sebagaimana tersebut tanpa alasan yang sah tidakdiperkenankan mengikuti ujian akhir semester.4. Ujian susulan hanya dapat dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggudari jadwal pelaksanaan ujian, dan hanya dapat diberikan kepadamahasiswa apabila:a. Sakit, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang sah;b. Tugas Negara/institusi, yang dibuktikan dengan Surat Tugas daripejabat yang berwenang;c. Meninggalnya orang tua, istri/suami, anak kandung, saudarakandung, atau keluarga dekat yang dibuktikan dengan suratketerangan dari pejabat yang berwenang.
E. Penilaian1. Penilaian merupakan proses penentuan kualifikasi keberhasilanmahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakandalam bentuk nilai huruf dan angka absolut, dengan kisaran sebagaiberikut.
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Rentang Nilai Huruf Bobot85-100 A 480-84 A- 3,7575-79 B+ 3,570-74 B 365-69 B- 2,7560-64 C+ 2,555-59 C 245-54 D 1<45 E 02. Nilai Akhir (NA) setiap mata kuliah merupakan gabungan dari UjianTengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan semuatugas yang diberikan selama semester berlangsung, masing-masingdengan bobot tersendiri.3. Hasil penilaian ini diumumkan kepada mahasiswa diakhir semester,atau setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencanapembelajaran.4. Nilai dari tim dosen pengampu mata kuliah wajib diserahkan kepengelola Prodi maksimal 2 (dua) minggu setelah ujiandilaksanakan, jika melampaui batas waktu maka penilaian akandiambil alih oleh pengelola Prodi.5. Nilai ujian yang telah diumumkan oleh pengelola Prodi tidak dapatdiubah kecuali terdapat kesalahan dalam penghitungan perekamannilai atau untuk mata kuliah yang masih ada keterangan belumlengkap (BL). Perubahan nilai untuk kondisi ini harus dilengkapidengan berita acara.6. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semesterdinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS);7. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir programstudi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK);8. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yangdihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai hurufsetiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan
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dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satusemester.9. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yangdihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai hurufsetiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutandibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telahditempuh.
F. KelulusanSeorang mahasiswa dinyatakan lulus program Pascasarjana S2Kesejahteraan Sosial jika telah memenuhi persyaratan:1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan;2. Telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan danmemiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan olehprogram studi;3. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 dan tanpanilai D;4. Telah lulus tes TOEFL Prediksi dengan nilai minimal 400;5. Telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan program studi;
G. Cuti Akademik1. Mahasiwa yang mengajukan cuti akademik, wajib mengajukanpermohonan tertulis kepada Ketua Jurusan dan/atau Dekan sebelumberakhirnya masa pendaftaran ulang mahasiswa, untuk kemudianditerbitkan surat izin cuti akademik oleh Rektor:2. Izin cuti akademik diberikan untuk jangka maksimum 2 (dua)semester.3. Mahasiswa hanya dapat mengajukan cuti akademik secara berturut-turut maksimal 2 (dua) semester.
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4. Mahasiswa yang cuti dari kegiatan akademik sebagaimana tersebutpada ayat (1) dapat aktif kembali sesuai dengan surat cuti yangditerimanya.5. Mahasiswa diperbolehkan mengajukan cuti akademik setelahmenempuh perkuliahan selama dua semester.6. Waktu cuti akademik tidak diperhitungkan dalam penentuan bataswaktu penyelesaian studi.
H. Pengaktifan Kuliah Kembali1. Mahasiswa yang tidak terdaftar selama 1 (satu) semester tanpa suratbukti cuti dari Rektor masih dapat mendaftar sebagai mahasiswaUniversitas Bengkulu pada semester berikutnya dengan membayarSPP/UKT selama yang bersangkutan tidak aktif dan SPP/UKTsemester yang akan dijalani;2. Mahasiwa yang tidak terdaftar selama 2 (dua) semester berturut-turut dapat aktif kembali apabila memperoleh rekomendasi dariDekan serta membayar SPP/UKT selama yang bersangkutan tidakaktif dan SPP/UKT semester yang akan dijalani;3. Mahasiwa yang tidak terdaftar melebihi 2 (dua) semester tanpasurat bukti cuti akademik dianggap mengundurkan diri dan tidakbisa mendaftar menjadi mahasiswa lagi;
I. Gagal StudiMahasiswa akan dinyatakan gagal dalam studi dengan ketentuan sebagaiberikut.1. Gagal studi diputuskan oleh Ketua Program dan dikukuhkan denganKeputusan Dekan.2. Mahasiswa dapat dinyakan gagal studi apabila terbukti:a) Melanggar ketentuan administrasi, tidak melakukan daftar ulang,dan atau tidak membayar biaya pendidikan selama-lamanya 2(dua) semester berturut-turut.



35 | P a n d u a n  A k a d e m i k

b) Melanggar ketentuan akademik yang berlaku,  dengan akibatgagal studi.3. Mahasiswa yang telah masuk daftar gagal studi dapat mengajukanpermohonan pengunduran diri dari Program Studi KesejahteraanSosial FISIP Universitas Bengkulu.
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V. PENUTUP

Demikianlah panduan akademik ini disusun sebagai pedomanpelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran diMagister (S2) Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Bengkulu. Selanjutnyadapat menjadi acuan dalam menyusun regulasi turunannya yang berkaitandengan akademik.Dengan panduan ini diharapkan mahasiswa dapat belajar sesuaidengan standar mutu yang ditetapkan, tepat waktu dan hasil memuaskan.Sementera itu, dosen dapat mengajar sesuai dengan standar mutu yangditetapkan dan dapat mengevaluasi hasil pembelajaran secara terukur. Bagipenyelenggara, dalam hal ini Program Studi yang mendapat kewenangansebagai unit pengampu kegiatan pembelajaran dapat melaksanakan tugasmenyelenggarakan proses pembelajaran dengan efektif dan efisien, terukurdan menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang ditetapkan.Panduan ini memungkinkan untuk direvisi, terutama menyesuaikandengan perubahan-perubahan peraturan yang berlaku. Semoga bermanfaat.


