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1. Identitas 
 

Program Studi S1 – ILMU PEMERINTAHAN Semester - 

Nama Mata Kuliah Manajemen Konflik Bobot SKS 2 

Kode Mata Kuliah IP-065 Dosen 
Pengampu 

Hanantyo Sri Nugroho, S.IP., M.A. 

Detail Persentase 
Penilaian 

 Presensi   10 % 
 Ujian Tengah Semester 25 % 
 Ujian Akhir Semester 25 % 
 Tugas 1                15 % 
 Tugas 2                                      15 % 
 Keaktifan                                   10 %                                     

Klasifikasi Nilai  81-100  : A 
 61-80 : B 
 41- 60 : C 
 21-40 : D 
 0-20  : E 

 

2. Gambaran Umum  
Mata kuliah ini menguraikan dan menjelaskan tentang teori, konsep dasar dan paradigma tentang suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang 
mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan 
(interests) dan interpretasi. Selain itu, proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku dan bagaimana mereka 
mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik. Dengan demikian, mata kuliah ini melihat serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun 
pihak luar dalam suatu konflik dimana melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah (dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga) 
atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga.  Adapun perkuliahan diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan dalam satu semester, yang terdiri dari 14 
kali pertemuan teori dan 2 kali pertemuan yang dikhususkan untuk pelaksanaan UTS  (Ujian Tengah Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester). 

 
3. Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada Mata Kuliah 
Profil – Akademisi dan Peneliti : 
1. Mahasiswa mampu menunjukkan kepekaan terhadap berbagai masalah sosial dan lingkungan hidup. 
2. Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 
3. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaaan di bidang keahliannya secara mandiri. 
 
Profil - Mampu memahami perkembangan isu-isu strategis dunia dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan lokal dengan berbasis sociopreneurship 
dan mengedepankan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi. : 
Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memahami perkembangan isu-isu strategis dunia dalam upaya penguatan tata kelola 
pemerintahan lokal. 
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4. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 
Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi tahapan pengelolaan konflik, dan memberikan rekomendasi 
pengelolaan konflik antara masyarakat, pemerintah, maupun market sector, yakni : 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan konsep dan teori manajemen konflik 
2. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai macam fenomena manajemen konflik 
3. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi model manajemen konflik di Indonesia 
4. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi tatangan dan hambatan manajemen konflik 

 
5. Prasyarat dan Pengetahuan Awal (Prior Knowledge) 

 Tidak Ada 

 

6. Unit-Unit Pembelajaran secara Spesifik 
 

 
Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan 
Indikator Materi Pembelajaran 

Metode 
Pembelajaran 

Kriteria dan 
bentuk 

Penilaian 

Bobot 
Penilaian 

1.  Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
terminologi konflik 
 
Soft skills : 
Mahasiswa mampu 
berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 

Ketepatan 
menjelaskan 
tentang ruang 
lingkup manajemen 
konflik 

Mengidentifikasi 
ruang lingkup 
manajemen konflik 
 

 

Kuliah dan diskusi 
 
 

Ketepatan 
dan 
penguasaan 

5 

2 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
terminologi konflik 
 
Soft Skills: 
Mahasiswa mampu 

Ketepatan 
menjelaskan 
tentang sumber-
sumber konflik 

Mengidentifikasi dan 
menjelaskan sumber-
sumber konflik 

Kuliah dan diskusi 
 

Ketepatan 
dan 
penguasaan 

5 
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Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan 
Indikator Materi Pembelajaran 

Metode 
Pembelajaran 

Kriteria dan 
bentuk 

Penilaian 

Bobot 
Penilaian 

berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 

3 Mahasiswa mampu 
menjelaskan perkembangan 
konsep dan teori 
 
Soft skills : 
Mahasiswa mampu 
berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 

Ketepatan 

menjelaskan 

tentang teori 

konflik Durverger 

Menjelaskan teori 
konflik Durverger 

Kuliah dan diskusi 
 

Ketepatan 
dan 
penguasaan 

5 

4 Mahasiswa mampu 
menjelaskan perkembangan 
konsep dan teori 
 
Soft Skills : 
Mampu berpikir logis dan 
kritis, serta mampu 
mempersuasi dan mengelola 
pendapat dalam diskusi 

Ketepatan 
menjelaskan 
tentang  teori 
konflik Geertz 

Menjelaskan teori 

konflik Geertz 

Kuliah dan diskusi 
kelompok kecil 

Ketepatan 
dan 
penguasaan 

5 

5 Mahasiswa mampu 
menjelaskan perkembangan 
konsep dan teori 
 
Soft skills : 
Mahasiswa mampu 
berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 

Ketepatan 
menjelaskan 
tentang teori 
konflik politik Marx  

Mengidentifikasi dan 

menjelaskan teori 

konflik politik Marx 

Kuliah dan diskusi Ketepatan 
dan 
penguasaan 

5 

6 Mahasiswa mampu Ketepatan Mengidentifikasi dan Kuliah dan diskusi Ketepatan 10 
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Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan 
Indikator Materi Pembelajaran 

Metode 
Pembelajaran 

Kriteria dan 
bentuk 

Penilaian 

Bobot 
Penilaian 

menjelaskan perkembangan 

konsep dan teori 

 

Soft skills : 
Mahasiswa mampu 

berkomunikasi dan 

berpartisipasi dalam kelas 

menjelaskan 
tentang teori 
konflik politik 
Dahrendorf 

menjelaskan tentang 

teori konflik politik 

Dahrendorf  

 

 

dan 
penguasaan 

7 Mahasiswa mampu 
menjelaskan perkembangan 
konsep dan teori 
 
Soft skills : 
Mahasiswa mampu 
berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 

Ketepatan 
menjelaskan dan 
mengidentifikasi 
ke-publik-an / 
publicness  

Menjelaskan tentang 
ke-publik-an / 
publicness  

Kuliah dan diskusi Ketepatan, 
penguasaan, 
dan 
sistematika  
 
Bentuk : 
Presentasi 
kelompok 

10 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER 

9 Mahasiswa mampu 
menjelaskan berbagai macam 
fenomena konflik 
 
Soft skills : 
Mahasiswa mampu 
berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 

Ketepatan 
menjelaskan 
tentang 
perkembangan 
konflik ke gerakan 
sosial anatomi 
konflik dan 
pendekatan 
manajemen konflik 

Menjelaskan 
perkembangan 
konflik ke gerakan 
sosial  

Kuliah dan diskusi Ketepatan 
dan 
penguasaan 

5 

10 Mahasiswa mampu 
menjelaskan berbagai macam 

Ketepatan 
menjelaskan 

Mengidentifikasi dan 
menjelaskan anatomi 

Kuliah dan diskusi 
kelompok 

Ketepatan, 
penguasaan, 

15 
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Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan 
Indikator Materi Pembelajaran 

Metode 
Pembelajaran 

Kriteria dan 
bentuk 

Penilaian 

Bobot 
Penilaian 

fenomena konflik 
 
Soft Skills : 
Mampu berpikir logis dan 
kritis, serta mampu 
mempersuasi dan mengelola 
pendapat dalam diskusi 

tentang anatomi 
konflik dan 
pendekatan 
manajemen konflik  

konflik dan 
pendekatan 
manajemen konflik  

kolaboratif dan 
sistematika  
 
Bentuk : 
Presentasi 
kelompok 

11 Mahasiswa mampu 

menjelaskan berbagai macam 

fenomena konflik 

Soft skills : 
Mahasiswa mampu 

berkomunikasi dan 

berpartisipasi dalam kelas 

Ketepatan 
menjelaskan 
tentang dimensi 
struktur dan kultur 
dalam konflik  

Menjelaskan dimensi 
struktur dan kultur 
dalam konflik 

Kuliah dan diskusi Ketepatan 
dan 
penguasaan 

5 

12 Mahasiswa mampu 
menjelaskan berbagai macam 
fenomena konflik 
 
Soft skills : 
Mahasiswa mampu 
berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 

Ketepatan 
menjelaskan 
tentang fenomena 
studi kasus konflik 
etnik, agama, dan 
elit 

Mengidentifikasi dan 
menjelaskan 
fenomena studi kasus 
konflik etnik, agama, 
dan elit  

Kuliah dan diskusi 
 

Ketepatan 
dan 
penguasaan 

5 

13 Mahasiswa mampu 

menjelaskan berbagai macam 

fenomena konflik 

Ketepatan 
menjelaskan 
tentang konsensus 
dan konflik politik 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
konsensus dan 
konflik politik di 

Kuliah dan diskusi Ketepatan 
dan 
penguasaan 

5 



 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER Nomor : RPS-S1IP-065 

PROGRAM STUDI S1- ILMU PEMERINTAHAN Tgl. Disusun : 2-Maret-2017 

MATA KULIAH MANAJEMEN KONFLIK (IP-065) 
Revisi : 00 

Halaman :  Hal. 7dari13 

 

 
Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan 
Indikator Materi Pembelajaran 

Metode 
Pembelajaran 

Kriteria dan 
bentuk 

Penilaian 

Bobot 
Penilaian 

Soft skills : 
Mahasiswa mampu 

berkomunikasi dan 

berpartisipasi dalam kelas 

Indonesia 

14 Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

mengidentifikasi inovasi 

model manajemen konflik  

Soft skills : 
Mahasiswa mampu 

berkomunikasi dan 

berpartisipasi dalam kelas 

Ketepatan 
menjelaskan 
tentang 
mekanisme 
konsensus dan 
resolusi konflik 

Menjelaskan 

mekanisme 

konsensus dan 

resolusi konflik 

Kuliah dan diskusi Ketepatan, 
penguasaan, 
dan 
sistematika  
 
  
 

5 

15 Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan 
mengidentifikasi inovasi 
manajemen konflik 
 
Soft Skills : 
Mampu berpikir logis dan 
kritis, serta mampu 
mempersuasi dan mengelola 
pendapat dalam diskusi 

Ketepatan 
menjelaskan 
mekanisme 
konsensus dan 
resolusi konflik 

Menjelaskan dan 
meredefinisi 
manajemen konflik 

Kuliah dan diskusi 
kelompok kecil 

Ketepatan, 
penguasaan, 
dan 
sistematika  
 
Bentuk : 
Presentasi 
kelompok 

15 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER 
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8. Tugas/Akivitas Penilaian 
 

No Tugas/Aktivitas Kemampuan akhir yang diharapkan atau dievaluasi Waktu Bobot 

1 Mediskusikan dan 
Mahasiswa mampu menjelaskan ke-publik-an / publicness 

Minggu ke tujuh 30 % 

 mempresentasikan hasil observasi      

2 Mediskusikan dan Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifiikasi  Minggu ke sepuluh 35 % 

 mempresentasikan hasil oberservasi anatomi konflik dan pendekatan manajemen konflik   

3 Mediskusikan dan Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi  Minggu ke lima belas 35 % 

 mempresentasikan hasil oberservasi model tentang mekanisme konsensus dan resolusi konflik   
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8. Rubrik Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                      . 
 

Jenis Penelitian Kriteria Bobot Nilai 

20 40 60 80 100 
Mendiskusikan 
dan 
mempresentasikan 
hasil observasi 
tentang eksistensi 
pemerintahan 
sebagai suatu 
gejala empiris 

Perorangan – 
keaktifan diskusi 

25% Tidak aktif dalam 
diskusi 

 Kurang aktif 
dalam diskusi 

 Sangat aktif 
dalam diskusi 

Perorangan - 
Sikap 

25% Penyampaian 
tidak keras, 
tanpa menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 
mendukung 

Penyampaian 
keras, tanpa 
menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 
mendukung 

Penyampaian 
keras dan 
menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 
mendukung 

Penyampaian 
keras dan 
menatap 
peserta, serta 
didukung 
dengan sikap 
yang dapat 
menjelaskan 
maksud yang 
disampaikan 

Penyampaian 
keras dan 
menatap 
peserta, serta 
didukung 
dengan sikap 
yang dapat 
mempersuasi 
dan mengelola 
perbedaan 
pendapat  

Kelompok -
organisasi 

25% Materi 
prensentasi 
tidak disiapkan 

 Materi 
presentasi 
disiapkan secara 
runut dan 
kurang 
visualisasi 

 Materi 
presentasi 
disiapkan secara 
runut dan 
menarik secara 
visualisasi 

Teamwork 25% Presentasi 
dimonopoli 
dalam 1 orang 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi yang 
jelas, tetapi 
kesempatan 
menjawab masih 
dimonopoli 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi yang 
jelas, tetapi 
kesempatan 
menjawab masih 
dimonopoli 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi dani 
kesempatan 
menjawab yang 
jelas, tetapi 
jawaban antar 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi dani 
kesempatan 
menjawab yang 
jelas, serta 
jawaban antar 
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dalam 1 orang dalam 
sekelompok 
orang dan 
jawaban antar 
kelompok tidak 
saling 
mendukung 

kelompok tidak 
saling 
mendukung 

kelompok saling 
mendukung 

Mendiskusikan 
dan 
mempresentasikan 
hasil observasi 
tentang azas dan 
fungsi 
pemerintahan 

Perorangan – 
keaktifan diskusi 

25% Tidak aktif dalam 
diskusi 

 Kurang aktif 
dalam diskusi 

 Sangat aktif 
dalam diskusi 

Perorangan - 
Sikap 

25% Penyampaian 
tidak keras, 
tanpa menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 
mendukung 

Penyampaian 
keras, tanpa 
menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 
mendukung 

Penyampaian 
keras dan 
menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 
mendukung 

Penyampaian 
keras dan 
menatap 
peserta, serta 
didukung 
dengan sikap 
yang dapat 
menjelaskan 
maksud yang 
disampaikan 

Penyampaian 
keras dan 
menatap 
peserta, serta 
didukung 
dengan sikap 
yang dapat 
mempersuasi 
dan mengelola 
perbedaan 
pendapat  

Kelompok -
organisasi 

25% Materi 
prensentasi 
tidak disiapkan 

 Materi 
presentasi 
disiapkan secara 
runut dan 
kurang 
visualisasi 

 Materi 
presentasi 
disiapkan secara 
runut dan 
menarik secara 
visualisasi 

Teamwork 25% Presentasi 
dimonopoli 
dalam 1 orang 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi yang 
jelas, tetapi 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi yang 
jelas, tetapi 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi dani 
kesempatan 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi dani 
kesempatan 
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kesempatan 
menjawab masih 
dimonopoli 
dalam 1 orang 

kesempatan 
menjawab masih 
dimonopoli 
dalam 
sekelompok 
orang dan 
jawaban antar 
kelompok tidak 
saling 
mendukung 

menjawab yang 
jelas, tetapi 
jawaban antar 
kelompok tidak 
saling 
mendukung 

menjawab yang 
jelas, serta 
jawaban antar 
kelompok saling 
mendukung 

Mendiskusikan 
dan 
mempresentasikan 
hasil observasi 
tentang tantangan 
dan masa depan 
ilmu 
pemerintahann 

Perorangan – 
keaktifan diskusi 

25% Tidak aktif dalam 
diskusi 

 Kurang aktif 
dalam diskusi 

 Sangat aktif 
dalam diskusi 

Perorangan - 
Sikap 

25% Penyampaian 
tidak keras, 
tanpa menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 
mendukung 

Penyampaian 
keras, tanpa 
menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 
mendukung 

Penyampaian 
keras dan 
menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 
mendukung 

Penyampaian 
keras dan 
menatap 
peserta, serta 
didukung 
dengan sikap 
yang dapat 
menjelaskan 
maksud yang 
disampaikan 

Penyampaian 
keras dan 
menatap 
peserta, serta 
didukung 
dengan sikap 
yang dapat 
mempersuasi 
dan mengelola 
perbedaan 
pendapat  

Kelompok -
organisasi 

25% Materi 
prensentasi 
tidak disiapkan 

 Materi 
presentasi 
disiapkan secara 
runut dan 
kurang 
visualisasi 

 Materi 
presentasi 
disiapkan secara 
runut dan 
menarik secara 
visualisasi 

Teamwork 25% Presentasi 
dimonopoli 

Terdapat 
pembagian 

Terdapat 
pembagian 

Terdapat 
pembagian 

Terdapat 
pembagian 
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dalam 1 orang kesempatan 
presentasi yang 
jelas, tetapi 
kesempatan 
menjawab masih 
dimonopoli 
dalam 1 orang 

kesempatan 
presentasi yang 
jelas, tetapi 
kesempatan 
menjawab masih 
dimonopoli 
dalam 
sekelompok 
orang dan 
jawaban antar 
kelompok tidak 
saling 
mendukung 

kesempatan 
presentasi dani 
kesempatan 
menjawab yang 
jelas, tetapi 
jawaban antar 
kelompok tidak 
saling 
mendukung 

kesempatan 
presentasi dani 
kesempatan 
menjawab yang 
jelas, serta 
jawaban antar 
kelompok saling 
mendukung 

 


