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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah Sosial Ekonomi Masyarakat Perikanan ini bertujuan 
memperkenalkan dan menanamkan apresiasi mahasiswa tentang 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat perikanan beserta konsep-konsep 
dasarnya dan metode analisis aplikatif, sehingga dengan menguasai mata 
kuliah Sosial Ekonomi Masyarakat Perikanan ini mahasiswa mampu 
mengenali, memahami dan selanjutnya mampu menganalisis keadaan dan 
permasalahan serta peran dan pengaruh sosial ekonomi masyarakat pesisir 
terhadap pembangunan perikanan berkelanjutan. 

Setelah mempelajari mata kuliah Sosial Ekonomi Masyarakat Perikanan 
ini mahasiswa diharapkan mampu: 
1. Memahami beberapa konsep dasar sosiologi sebagai landasan dalam 

mengenali kehidupan sosial masyarakat perikanan; 
2. Memahami beberapa konsep dasar ilmu sosial yang digunakan sebagai 

landasan dalam mengenali kegiatan ekonomi masyarakat perikanan; 
3. Memahami unsur-unsur yang menjadi karakteristik sosial ekonomi 

masyarakat perikanan; 
4. Memahami dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat perikanan 

dipandang dari sisi pembangunan perikanan; 
5. Memahami permasalahan sosial ekonomi di masyarakat perikanan dalam 

kerangka pembangunan perikanan berkelanjutan; 
6. Mengidentifikasi dan menganalisis peran dan pengaruh aspek sosial 

ekonomi masyarakat perikanan sebagai modal pembangunan perikanan 
berkelanjutan. 
 
Kajian antarkompetensi tersebut dapat digambarkan pada peta 

kompetensi berikut. 
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Tujuan Mata Kuliah: 
Mampu menerapkan berbagai konsep dan teori  ilmu sosial dan 

ekonomi dan metode analisis aplikatif dalam memahami dan 
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pembangunan perikanan berkelanjutan 
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Mata kuliah ini terbagi atas 6 modul dan sesuai dengan bobot SKS (2 
SKS) disusun sedemikian rupa sehingga mahasiswa harus memahami secara 
runut dan bertahap, mulai dari Modul Pertama hingga modul terakhir.   

Modul 1 Konsep Dasar Kehidupan Sosial Masyarakat Perikanan 
dan Modul 2 Konsep Dasar Kegiatan Ekonomi Masyarakat Perikanan 
merupakan pengantar bagi mahasiswa untuk mengenal dan memahami 
berbagai konsep dan teori sosiologi dan ekonomi, yang diuraikan secara 
ringkas, dengan mengacu pada kebutuhan untuk memahami karakteristik 
sosial ekonomi masyarakat perikanan. Dengan demikian, Modul 1 dan Modul 
2 merupakan landasan bagi mahasiswa untuk memahami Modul 3. Pada 
Modul 3 Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Perikanan ini 
diberikan beberapa landasan karakteristik sosial ekonomi masyarakat, 
khususnya masyarakat perikanan perikanan.  Diharapkan mahasiswa akan 
dapat memahami secara baik dan benar apa yang dimaksud dengan 
masyarakat perikanan berikut karakteristiknya agar dapat menggunakan 
berbagai konsep dasar yang telah diberikan sebelumnya pada dua modul 
pertama.  

Modul 4 Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Perikanan 
merupakan pembahasan mengenai konsep-konsep dasar perubahan sosial 
masyarakat. Dalam modul ini disajikan pula satu contoh kajian perubahan 
sosial ekonomi di kedua aspek kehidupan pada masyarakat perikanan 
dikaitkan dengan proses pembangunan perikanan di Indonesia. 

Modul 5 Permasalahan Sosial Ekonomi Masyarakat Perikanan 
dalam Pembangunan Perikanan Berkelanjutan menguraikan tentang 
permasalahan yang terjadi dan menimpa masyarakat perikanan pada aspek 
sosial dan ekonomi.  Uraian tentang permasalahan tersebut ditekankan dalam 
bentuk hubungan timbal balik antara permasalahan yang timbul dengan 
perubahan sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat perikanan.   

Terakhir, Modul 6 Identifikasi dan Analisis Pengaruh dan Peran 
Sosial Ekonomi Masyarakat Perikanan dalam Pembangunan Perikanan 
Berkelanjutan merupakan upaya aplikasi teori-teori ilmu serta pengetahuan 
yang diberikan dalam mata kuliah ini. Modul ini memaparkan tentang 
perancangan dan pengembangan suatu tahapan identifikasi dan analisis 
pengaruh dan peran sosial ekonomi masyarakat perikanan dalam konteks 
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pembangunan perikanan berkelanjutan. Sedangkan alat identifikasi dan 
analisis diuraikan sedemikian rupa sehingga mahasiswa dapat memahami 
landasan metodologi berasal dari pemahaman yang kuat atas materi di dalam 
modul-modul sebelumnya. 


