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Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah sistem sosial dan demografi merupakan mata kuliah yang 
diajarkan pada semester 3 dengan tingkatan taxonomy bloom untuk 
kemampuan mengaplikasikan dan mempresentasikan analisis permasalahan 
sosial dan demografi dalam konteks Perencanaan Wilayah dan Kota  
Capaian Pembelajaran Lulusan yang Dibebankan Mata Kuliah 

Pengetahuan 

Menguasai konsep teoritis perencanaan wilayah dan kota 
dalam aspek aspek urban studies, regional studies, spatial 
science, data science & computer application, sosial-
politik, environmental management, perancangan 
lingkungan binaan, sistem infrastruktur dan transportasi, 
coastal studies, management, economics. 

Menguasai teknik-teknik dan proses-proses perencanaan 
wilayah dan kota secara kualitatif, kuantitatif, pemodelan 
spasial (sistem informasi geografis) dan teknik presentasi. 

Menguasai metode-metode perencanaan spasial/aspasial 
dalam pengambilan keputusan. 

Ketrampilan 
Khusus 

Mampu  menyusun konsep perencanaan dan arahan 
rencana melalui kajian masalah strategis dalam konteks 
kota, wilayah, pesisir dengan pemahaman masalah 
perencanaan melalui pengamatan dan pemanfaatan data 
fisik/spasial, social, ekonomi dan lingkungan.   

Mampu memanfaatkan TIK dalam pengelolaan data untuk 
menghasilkan informasi yang mudah difahami oleh publik 
dan para pengambil keputusan. 

Mampu mendeskripsikan karakteristik keruangan (spatial) 
kota, wilayah, pesisir melalui analisis keterkaitan aspek-



aspek aspasial dan spasial sehingga tersedia informasi 
sebagai dasar untuk menyusun model perencanaan. 

Ketrampilan 
Umum 

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, 
dan inovatif dalam konteks pengembangan  atau  
implementasi  ilmu  pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 
sesuai  dengan bidang keahliannya. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

Pengetahuan 

Mahasiswa mampu memahami dinamika kependudukan 

Mahasiswa mampu memahami penduduk sebagai sistem 
sosial 

Mahasiswa mampu memahami pranata sosial 

 
Mahasiswa mampu mengaplikasikan analisa 
kependudukan 

Ketrapilan 
Khusus 

Mahasiswa mampu mengidentifikasi isu dan 
mengaplikasikan kebijakan dalam kependudukan 

Capaian Pembelajaran Modul 
1. Mahasiswa mampu memahami teori kependudukan dan 

perkembangan kependudukan  
2. Mahasiswa mampu memahami Sumber Data Kependudukan 
3. Mahasiswa mampu memahami komposisi populasi 
4. Mahasiswa mampu menerapkan analisis populasi 
5. Mahasiswa mampu memahami kependudukan sebagai suatu sistem 

sosial melalui struktur sosial dan mobilitas sosial 
6. Mahasiswa mampu memahami tipologi masyarakat 
7. Mahasiswa mampu memahami proses/perubahan sosial 
8. Mahasiswa mampu memahami pranata sosial dan kelompok sosial 

perkotaan 
9. Mahasiswa mampu memahami disorganisasi sosial dan konflik sosial 

Pokok Bahasan 
1. Teori Kependudukan dan Perkembangan Kependudukan. 
2. Sumber Data Penduduk 
3. Komposisi Penduduk 
4. Analisis Populasi 



5. Penduduk sebagai sistem sosial melalui struktur sosial dan mobilitas 
sosial 

6. Tipologi Komunitas 
7. Proses/perubahan sosial 
8. Institusi sosial dan kelompok sosial perkotaan 
9. Disorganisasi sosial dan konflik sosial 
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