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Tinjauan Mata Kuliah 
 

uku Materi Pokok (BMP) ISIP4214 Sistem Sosial Budaya Indonesia 

berisi uraian tentang konsep dan fenomena sistem sosial dan 

kebudayaan yang ada di Indonesia dari berbagai sudut pandang para ahli. 

Pokok bahasan yang akan di bahas adalah pluralisme, sistem kepercayaan, 

etnisitas, gender, hubungan industrial, otonomi daerah, hubungan antar 

kelompok, dan integrasi.  

Buku Materi Pokok ini dimaksudkan untuk pertama, memperluas 

wawasan mahasiswa dan pembaca lain sehubungan dengan konsep dan 

fenomena tentang sistem sosial budaya masyarakat Indonesia. Kedua, 

Mahasiswa dan pembaca lain diharapkan akan lebih dapat bersikap bijak 

dalam pergaulannya dengan warga masyarakat Indonesia yang bersifat 

majemuk. Ketiga, di samping itu materi BMP ini diharapkan dapat 

dipergunakan sebagai masukan bagi para pengambil kebijakan dalam 

merumuskan kebijakan pembangunan di Indonesia. Keempat, dengan 

mempelajari BMP ini diharapkan mahasiswa memperoleh pendalaman materi 

sehubungan dengan mata kuliah yang menyangkut bahasan sosial dan 

kebudayaan.   

Untuk memudahkan memahami tujuan kompetensi umum buku ini dan 

keterkaitan serta kedudukan satu modul dengan modul lainnya, mahasiswa 

dan pembaca dapat melihat pada Analisis Instruksional yang ada di bagian 

bawah uraian ini.  

Untuk mencapai tujuan kompetensi umum mata kuliah ini, yaitu 

menjelaskan fenomena sosial dan kebudayaan yang ada di Indonesia, maka 

mahasiswa harus mencapainya melalui tujuan kompetensi khusus sebagai 

berikut:  

1. Menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan nilai-nilai 

pluralisme/keanekaragaman/kemajemukan dalam konteks sosiokultural 

masyarakat Indonesia. 

2. Menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial di 

dalam religi dan kepercayaan yang terdapat di dalam kebudayaan di 

Indonesia. 
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3. Menjelaskan tentang konsep-konsep etnisitas dan bagaimana konsep 

etnisitas tumbuh dan berkembang di Indonesia. 

4. Menjelaskan konsep gender dan realitas gender dalam sistem sosial 

budaya masyarakat Indonesia. 

5. Menjelaskan konsep hubungan industrial dan perkembangan hubungan 

industrial di Indonesia. 

6. Menjelaskan konsep otonomi daerah dan  isu-isu pelaksanaan otonomi 

daerah. 

7. Menjelaskan konsep dasar dan pengelolaan lingkungan hidup di 

Indonesia.  

8. Menjelaskan konsep hubungan antar kelompok dan fenomenanya di  

Indonesia. 

9. Menguraikan berbagai kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia 

dengan menggunakan konsep integrasi. 

 

Untuk mencapai hasil belajar yang maksimal, mahasiswa disarankan 

untuk membaca materi kegiatan belajar dan rangkuman, mengerjakan latihan, 

tes formatif dan menilai kemampuan diri sendiri melalui umpan balik. Bila 

semua langkah tersebut dilakukan, seperti yang ada di dalam modul, maka 

anda akan memperoleh peluang lulus UAS dengan nilai baik menjadi lebih 

besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

Peta Kompetensi  
Sistem Sosial Budaya Indonesia/ISIP4214 

 
 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETERANGAN: 

1. Menjelaskan tentang konsep pluralisme dan fenomena pluralisme di 

Indonesia.  

2. Menjelaskan tentang konsep religi dan sistem kepercayaan serta 

fenomenanya di Indonesia.  

3. Menjelaskan tentang konsep etnisitas dan etnisitas dalam  konteks 

masyarakat Indonesia.  

4. Menjelaskan tentang ruang lingkup gender dan fenomena gender di 

Indonesia. 

5. Menjelaskan tentang pengertian hubungan industrial dan fenomena 

hubungan industrial di Indonesia. 
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6. Menjelaskan tentang otonomi daerah dan isu-isu pelaksanaan otonomi 

daerah di Indonesia. 

7. Menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan hidup dan fenomena 

pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. 

8. Menjelaskan tentang konsep hubungan antar kelompok dan fenomena 

hubungan antar kelompok di Indonesia.  

9. Menjelaskan tentang persepsi sosiologi dalam memandang konsep 

integrasi dan integrasi nasional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


