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Sebagai salah satu institusi yang mengembangkan ilmu Public Administration paling 

awal di tanah air sejak tahun 1949, Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP) 

Fisipol UGM diuntungkan karena sejak awal telah menjadi rujukan dalam pengembangan 

ilmu. Akan tetapi situasi yang sekarang dihadapi sudah sangat berubah dan perubahan 

yang akan terus terjadi tampaknya akan lebih cepat dan terkadang sulit diperkirakan. "The 

future is faster than you think", demikian kata Diamandis (2020) untuk menggambarkan 

begitu cepatnya perubahan yang terjadi karena penggunaan teknologi maupun 

kompleksitas kebutuhan manusia. Tentunya institusi perguruan tinggi harus mampu 

mengantisipasi perubahan tersebut dan mengembangkan pemikiran yang memang 

relevan dengan sistem sosial dan gambaran organisasi publik di masa mendatang. 

Masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah pada abad ke-21 ini semakin kompleks 

dengan aktor yang semakin beragam, sehingga mendorong terjadinya berbagai perubahan, 

termasuk dalam perkembangan paradigma ilmu administrasi negara ke manajemen dan 

kebijakan publik. Paradigma ilmu tidaklah statis dan stagnan sebagaimana yang banyak 

orang bayangkan, akan tetapi terus bergerak karena didorong oleh berbagai realitas sosial 

yang terus berkembang. Saat ini, perkembangan untuk memenuhi kebutuhan publik tidak 

lagi dapat ditopang dengan model administrasi negara lama, yang proses pengambilan 

keputusannya bersifat top-down, hirarkis, dan kaku, sehingga muncul desakan dari bawah 

untuk menyusun ulang cara pemerintah memenuhi kebutuhan publik. 

BAB I

Pendahuluan
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Ketika pada tahun 1990-an muncul paradigma New Public Management dan selanjutnya 

pada tahun 2000-an digantikan oleh paradigma New Public Service, mungkin telah 

berkembang asumsi bahwa banyak hal yang telah berubah dari ilmu administrasi negara 

untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tuntutan masyarakat tentang kualitas layanan 

publik yang efisien, efektif, responsif dan akuntabel, segala macam indikator untuk 

mengukur kualitas layanan publik yang sempurna. Di Jurusan Administrasi Negara, 

perubahan paradigma itu yang juga ikut mengubah perubahan nama ke Departemen 

Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP) pada tahun 2012. Namun demikian, dalam era 

digital saat ini kita menyaksikan bahwa kebutuhan untuk berubah itu masih dan akan terus 

terjadi. Kebutuhan untuk berubah itu menjadi sebuah keniscayaan dan bahkan harus 

dilakukan dengan cara lebih cepat dan lebih lincah. 

Di tengah era digital saat ini, masifnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan 

yang responsif dengan kualitas tinggi juga disertai dengan kepedulian terhadap berbagai 

masalah global yang semakin meningkat. Isu-isu terhadap lingkungan hidup seperti yang 

sering terungkap dalam keprihatinan mengenai perubahan iklim, misalnya, sudah pasti 

akan turut mendorong perubahan paradigma keilmuan MKP. Upaya untuk memasukan 

konteks digital sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan publik, dan hadirnya aktor non-

manusia yaitu lingkungan hidup, yang turut memiliki suara agar diakomodasi dalam setiap 

rumusan kebijakan publik dengan pelaksanaan sistem manajemen yang benar-benar tepat.

Para mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengajaran di Departemen MKP tetap penting 

untuk memahami awal perkembangan ilmu yang dimulai dari pemikiran Woodrow Wilson 

(1887) dalam tulisan yang berjudul “The Study of Administration”. Namun demikian, sangat 

penting bagi para mahasiswa untuk memahami perubahan paradigma hingga tantangan 

paradigma terkini yang sedang bersama-sama kita hadapi pada era digital sekarang ini. 

Pemikiran awal Wilson mempengaruhi perkembangan literatur pada awal tahun 1900-an 

yang menjadi pionir dari administrative science di Amerika Serikat, Eropa dan banyak negara 

maju lainnya. 
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Selanjutnya, pada tahun 1980-an muncul gelombang perubahan paradigma yang 

mempertanyakan relevansi fokus dan lokus kajian administrasi negara di tengah adanya 

perubahan kehendak dan kebutuhan publik. Cara kerja birokrasi dibuat layaknya mesin 

yang kaku dengan prosedur yang ketat seperti diungkapkan dalam paradigma 

administrative science dinilai tidak selaras lagi dengan apa yang dibutuhkan publik. Lalu, 

seperti telah disinggung di awal, gelombang perubahan paradigma ketiga muncul dengan 

melalui konsep New Public Management dan New Public Service pada awal tahun 2000-an.

Manajemen dan kebijakan publik dalam Era Digital dan Kepedulian Lingkungan adalah 

tantangan paradigmatis nyata yang harus dijawab oleh para pakar dan pada saat sama 

diakomodasi di dalam pembentukan kurikulum Departemen MKP Fisipol UGM. Prinsip tata-

kelola pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, keamanan data publik, hingga 

partisipasi publik dengan teknologi digital bukan lagi menjadi wacana tetapi sudah menjadi 

tuntutan bagi kompetensi para mahasiswa yang akan bekerja di sektor publik. Pada saat 

yang sama, isu-isu yang membutuhkan kerjasama global seperti isu bencana iklim, global 

supply-chain, serta perubahan geo-politik internasional juga harus dipertimbangkan dalam 

mengembangkan kurikulum yang tepat. Inilah antara lain hal-hal fundamental yang akan 

dipertimbangkan bagi pengembangan kurikulum di Departemen MKP. 
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Perkembangan Paradigma
Manajemen dan Kebijakan Publik

BAB II

04

Paradigma Manajemen dan Kebijakan Publik mengalami perkembangan dari waktu ke 

waktu. Perkembangan paradigma tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa mekanisme 

administrasi publik lama yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan publik. 

Munculnya paradigma ilmu administrasi publik modern didukung oleh administrasi publik 

lama yang saat ini tidak dapat seutuhnya memenuhi kebutuhan publik. Ketidakmampuan 

administrasi publik lama dalam memenuhi kebutuhan publik dapat dilihat dari proses 

pengambilan keputusan yang bersifat top-down, hirarkis, dan kaku pada akhirnya 

mendorong pemerintah untuk menyusun kembali cara-cara bagaimana pemerintah dalam 

upaya memenuhi kebutuhan publik (Purwanto & Novianto, 2021). 

Perkembangan paradigma ilmu administrasi modern dibagi menjadi empat gelombang 

berdasarkan pada perubahan fokus dan lokus ilmu dari waktu ke waktu yang bersumber 

dari kritik dan perdebatan di ruang publik maupun pada kajian publikasi ilmiah (Purwanto & 

Novianto, 2021). Bagian berikutnya merupakan ringkasan dari tulisan Erwan Agus 

Purwanto dan Arif Novianto (2021) yang mengelaborasi lebih jauh hal tersebut di atas. Versi 

lengkap tulisan ini termuat dalam buku Tinjauan Studi Manajemen dan Kebijakan Publik di 

Indonesia: Menegaskan Identitas dan Meneguhkan Relevansi (2021) yang disunting oleh 

Gabriel Lele dan Wahyudi Kumorotomo pada Bab II: Ilmu Administrasi Modern dan 

Kekuasaan: Dari Administrasi Negara ke Manajemen dan Kebijakan Publik (pp. 37-57).

Pendahuluan

Naskah Kurikulum | Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik | Program Studi Sarjana (S1)



05

Gelombang pertama ilmu administrasi muncul karena adanya gagasan Woodrow Wilson 

(1887) mengenai perlunya dikotomi antara ilmu administrasi negara dengan ilmu politik 

akibat terjadinya spoil system yang merupakan peninggalan sistem administrasi feodal. 

Pada era feodal, kewenangan administrasi negara secara absolut dipegang oleh penguasa 

dan kerap digunakan sebagai alat politik untuk mengakomodasi kepentingan oknum 

penguasa (Anderson, 2013). Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak memiliki kekuatan 

dan ruang aspirasi karena dipaksa patuh sesuai kehendak penguasa. Sistem administrasi 

negara yang dipegang penuh oleh penguasa tersebut dapat menyebabkan spoil system yang 

menciptakan inefektivitas dan inefisiensi tatakelola pemerintahan. Woodrow Wilson 

mengkritik spoil system dan menolak konsep negara sebagai representasi keluarga yang 

dapat menimbulkan oportunisme politik, ketidakprofesionalan kinerja, dan pengambilan 

keputusan yang tidak adil (Wilson, 1889). Melalui hal tersebut, Woodrow Wilson ingin 

memisahkan ilmu administrasi negara dengan ilmu politik yang kerap disalahgunakan oleh 

penguasa. Cara yang dapat dilakukan untuk menghindari spoil system, yaitu menerapkan 

sistem merit dan mengelola negara secara efektif. Untuk keluar dari spoil system tersebut, 

Woodrow Wilson berargumen bahwa perlunya mengadopsi prinsip organisasi bisnis untuk 

dapat diterapkan dalam organisasi pemerintah.

Dalam membangun dasar ilmu administrasi, terdapat beberapa tokoh yang turut 

menyampaikan gagasannya. Setelah Woodrow Wilson, Frank J. Goodnow juga telah 

menjelaskan secara detail mengenai dikotomi ilmu administrasi negara dan ilmu politik 

dalam buku Politics and Administration (1900). Sama seperti Woodrow Wilson, beberapa 

karya dari Frederick Taylor yang berjudul Scientific Management (1912), Henry Fayol yang 

berjudul General and Industrial Management (1916),

Gelombang Pertama: Asal-Usul dan Pondasi 
Dasar Ilmu Administrasi Negara
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dan W.F. Willoughby yang berjudul The Movement for Budgetary Reform in the State (1918) 

juga turut mempengaruhi pembentukan prinsip ilmu administrasi dan menekankan 

perlunya organisasi pemerintah untuk mengadopsi prinsip kerja organisasi bisnis. Dalam 

perkembangan ilmu administrasi, terdapat juga tokoh yang menyampaikan kritik, seperti 

Paul Appleby dalam karyanya Government is Different (1945) yang menyampaikan bahwa 

adopsi prinsip swasta untuk organisasi pemerintah adalah keliru, Herbert Simon dalam 

karyanya The Proverbs of Administration (1946) menyampaikan bahwa prinsip administrasi 

lemah, serta Weber dalam karyanya Bureaucracy (1946) menyampaikan bahwa alih - alih 

mengadopsi prinsip swasta, justru organisasi dapat dijalankan dengan mengikuti cara kerja 

mesin.

06

Pada gelombang kedua, perkembangan ilmu administrasi negara mengalami sejumlah 

perubahan. Perubahan paradigma ini dilatarbelakangi oleh munculnya neoliberalisme 

sebagai bentuk ekonomi baru akibat dari peristiwa krisis ekonomi yang terjadi pada 

pertengahan tahun 1970 an yang ditawarkan oleh Ronald Reagan di Amerika Serikat dan 

Margaret Thatcher di Inggris (Harvey, 2006; King & Wood, 1999). Secara umum, 

neoliberalisme berkembang dari perspektif liberalisme yang mengutamakan pasar dalam 

pemenuhan kebutuhan manusia, dimana negara memiliki peran dalam memberikan 

fasilitasi pada dunia bisnis (Harvey, 2007). Neoliberalisme melahirkan model New Public 

Management (NPM) dan konsep Good Governance. Model NPM ini muncul akibat dari 

terbatasnya kemampuan model administrasi negara dengan tuntutan ekonomi pasar yang 

semakin kompetitif sedangkan, konsep yang menunjang NPM yaitu good governance 

negara bukan semata-mata menjadi aktor penentu yang utama dalam pengambilan 

keputusan. 

Gelombang Kedua: Dari Administrasi Negara 
ke Administrasi Publik
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Pada gelombang sebelumnya yaitu gelombang pertama, lokus dari ilmu administrasi 

negara adalah pemerintah. Perkembangan model NPM dengan konsep good governance 

mendorong lokus yang diciptakan pada gelombang kedua lebih luas menjadi publik, 

peristiwa ini mendorong  kekuasaan yang dimiliki negara yang tergantikan oleh organisasi 

bisnis. Paradigma gelombang kedua ini memunculkan isu bahwa negara kehilangan kendali 

dalam mengelola ranah publik. Bergesernya lokus ilmu administrasi mendukung 

perubahan fokus dari bidang keilmuan administrasi yang sempit menjadi tidak sebatas 

pada tatakelola pemerintah dan birokrasi namun juga pada persoalan seperti pelayanan 

publik, pembangunan ekonomi, dan hubungan antara pemerintah dan swasta. Purwanto 

dan Novianto juga menambahkan bahwa pada gelombang kedua NPM dan good 

governance berusaha untuk menghilangkan peran negara yang semula berpusat pada 

ranah publik dan mendukung transparansi serta pembangunan berbasis pasar. Pada 

gelombang kedua ini ilmu administrasi negara menjadi ilmu administrasi publik.

07

Pada gelombang sebelumnya yaitu gelombang pertama, lokus dari ilmu administrasi 

negara adalah pemerintah. Perkembangan model NPM dengan konsep good governance 

mendorong lokus yang diciptakan pada gelombang kedua lebih luas menjadi publik, 

peristiwa ini mendorong  kekuasaan yang dimiliki negara yang tergantikan oleh organisasi 

bisnis. Paradigma gelombang kedua ini memunculkan isu bahwa negara kehilangan kendali 

dalam mengelola ranah publik. Bergesernya lokus ilmu administrasi mendukung 

perubahan fokus dari bidang keilmuan administrasi yang sempit menjadi tidak sebatas 

pada tatakelola pemerintah dan birokrasi namun juga pada persoalan seperti pelayanan 

publik, pembangunan ekonomi, dan hubungan antara pemerintah dan swasta.

Gelombang Ketiga: Kemunculan Manajemen dan 
Kebijakan Publik serta Aktor Masyarakat Sipil
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 Purwanto dan Novianto juga menambahkan bahwa pada gelombang kedua NPM dan 

good governance berusaha untuk menghilangkan peran negara yang semula berpusat pada 

ranah publik dan mendukung transparansi serta pembangunan berbasis pasar.  Pada 

gelombang kedua ini ilmu administrasi negara menjadi ilmu administrasi publik. Pada 

perkembangannya, terdapat kritik terhadap NPM dan good governance yang dinilai tidak 

mampu memberikan pelayanan publik secara optimal dengan penyebab warga 

ditempatkan sebagai konsumen sedangkan, birokrat sebagai produsen yang memiliki 

interaksi pada prinsip-prinsip pasar (Bourgon, 2007). Keadaan ini memunculkan gagasan 

baru yang dapat dijadikan pilihan yaitu New Public Service (NPS). Model New Public Service 

(NPS) mengutamakan pada peran administrator publik yang berdedikasi terhadap 

kepentingan publik dengan melakukan bentuk-bentuk pelayanan publik dan pelibatan 

warga negara yang menitikberatkan pada konsep demokrasi seperti halnya pada proses 

pengambilan keputusan sebagai salah satu sasaran kebijakan. 

Pada awal abad ke-21, seiring dengan kemunculan gagasan NPS juga muncul aktor baru 

yaitu masyarakat sipil berupa organisasi masyarakat dan NGO yang dalam perkembangan 

ilmu administrasi dipertimbangkan suaranya. Asal muasal masyarakat sipil masuk dalam 

aktor pengambilan keputusan, lahir saat NGO dan masyarakat sipil melakukan perlawanan 

terhadap ketidakadilan dalam hal kemanusiaaan dan lingkungan pada proses bisnis yang 

dilakukan oleh beberapa perusahaan multinasional seperti nike, shell, dan nestle yang 

bergerak di negara dunia ketiga. NPS mendorong adanya kolaborasi proses pengambilan 

keputusan yang mana masyarakat sipil menjadi bagian penting dalam proses pengambilan 

keputusan selain dari perspektif pemerintah, swasta, dan masyarakat. Masyarakat sipil 

dapat dikatakan sebagai aktor yang mengontrol aktor pemerintah dan ikut andil dalam 

membantu aktor warga negara mengimbangi kekuatan aktor swasta. 
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Didukung dengan pendapat Paffenholz & Spurk (2006) peran masyarakat sipil adalah 

mendesak adanya mekanisme demokrasi yang sejati (seutuhnya), bahkan lebih dari 

sebatas demokrasi formal, kondisi ini juga sebagai  cara untuk menghindari pemimpin elite 

yang tidak demokratis serta sebagai sarana keberhasilan pembangunan untuk masyarakat 

luas. 

Model tatakelola pemerintah yaitu New Public Service dimana terdapat aktor masyarakat 

sipil menjadi salah satu model tatakelola yang hadir sebagai jalan untuk membendung 

dampak akibat konsep good governance. Model NPS lahir karena peristiwa kritik yang 

dilakukan oleh organisasi masyarakat dan NGO. Pada gelombang ketiga ini, NPS membawa 

pergeseran pada lokus dan fokus dari ilmu administrasi modern. Pada gelombang 

sebelumnya, lokus ilmu administrasi adalah hubungan administratif dari lembaga publik, 

hubungan pemerintah dengan swasta dalam pelayanan publik bergeser setelah adanya 

gagasan NPS yang berlokus pada manajemen dan kebijakan publik secara luas (Purwanto & 

Novianto, 2021). Kondisi ini menjadi peristiwa titik balik dari gelombang pertama yang 

sebagian besar berpusat pada pemerintah serta gelombang kedua yang menghadirkan 

kekuatan pada swasta. Selanjutnya, pada gelombang ketiga ini menekankan pada 

pengambilan keputusan bersifat bottom-up, peran partisipasi publik, dan pelibatan kepada 

aktor baru yaitu masyarakat sipil (Purwanto & Novianto, 2021). Purwanto dan Novianto 

(2021) juga menambahkan bahwa terjadi perkembangan lokus ilmu administrasi modern 

pada gelombang ini berdampak pada meluasnya fokus kajian ilmu administrasi tidak hanya 

mengenai urusan teknis dari pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk ke dalamnya 

pada urusan yang bersifat substansi untuk melayani keinginan publik dengan paradigma 

ilmu manajemen dan kebijakan publik.
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Memasuki era digital, ilmu administrasi menghadapi perubahan yang cepat. Terlebih 

kehadiran masyarakat sipil sebagai aktor turut menciptakan dinamika kekuasaan dan ilmu 

pengetahuan yang memberikan ancaman dan peluang bagi perkembangan ilmu 

administrasi. Ada beberapa isu ancaman yang dihadapi ilmu administrasi di era digital ini, 

seperti rentannya keamanan data publik mengingat data dapat diakses oleh siapapun dan 

di manapun, pengawasan digital yang memungkinkan adanya penyalahgunaan data 

hingga merugikan privasi seseorang, bahkan terjadi komersialisasi data (Segura & 

Waisbord, 2019)’ serta hilangnya kepercayaan publik terhadap proses manajemen dan 

kebijakan publik karena dinamika kekuasaan yang kompleks (Farazmand, 2014). Namun, 

perkembangan teknologi juga memberikan peluang bagi ilmu administrasi, seperti 

pemanfaatan teknologi yang dapat digunakan untuk menunjang pelayanan publik. 

Beberapa keuntungan dari perkembangan teknologi ini yaitu, proses manajemen dan 

kebijakan publik dapat dilakukan secara cepat dan mudah, partisipasi publik meningkat, 

demokratisasi meluas, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah meningkat . Contoh 

penggunaan teknologi yang menunjang pelayanan publik, seperti kegiatan pengawasan 

dan pelaporan terhadap tindakan yang menyalahi hukum, serta kegiatan menampung 

aspirasi masyarakat secara daring dalam melakukan pengambilan kebijakan. Melalui hal 

tersebut mengisyaratkan bahwa manajemen dan kebijakan publik tidak lepas dari 

ancaman dan peluang di era digital.

Gelombang Keempat: Manajemen dan kebijakan 
Publik dalam Era Digital dan Kepedulian Lingkungan
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Alam sebagai Aktor Baru dalam Kebijakan Publik

Alam hadir dan mulai dilibatkan sebagai aktor dalam pengambilan kebijakan di tengah 

menguatnya gerakan lingkungan hidup sehingga pelibatan aktor tidak lagi hanya terbatas 

pada masyarakat sipil, warga, swasta, dan pemerintah. Hal ini disebabkan oleh ancaman 

bencana iklim yang dapat berimplikasi pada kepunahan manusia dan kerusakan bumi. 

Beberapa contoh isu lingkungan yang mendorong pelibatan alam sebagai aktor, yaitu isu 

efek rumah kaca yang menyebabkan bencana iklim, serta penggunaan DDT dalam 

pertanian yang menyebabkan rusaknya lingkungan dan munculnya jenis penyakit baru. 

Melihat isu ini, dunia internasional banyak mengambil langkah, seperti dilakukan 

kesepakatan Protokol Kyoto tahun 1997 yang memutuskan untuk setiap negara 

berkontribusi dalam menurunkan emisi karbon, penerapan Green New Deal di Amerika 

Serikat untuk menurunkan emisi karbon untuk memperbarui kelestarian lingkungan (Klein, 

2019), penerapan Environmental Impact Assessment (EIA) atau di Indonesia diratifikasi 

menjadi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pada tahun 1980 an yang 

digunakan untuk menilai kelayakan dan memastikan sebuah kebijakan tidak 

membahayakan alam dan masyarakat, serta masyarakat di Eropa hingga Australia 

mendesak pemerintah membuat kebijakan yang berkomitmen pada kelangsungan alam. 

Fenomena ini semakin menegaskan bahwa dalam mengambil kebijakan publik, 

pemerintah perlu memperhatikan dan memihak aspek kelestarian alam dan keadilan 

sosial.
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12

Penutup

Perubahan paradigma ilmu administrasi tidak lepas dari pengaruh kekuasaan. 

Kekuasaan tersebut tidak terbatas pada kekuatan pemerintah sebagai pemimpin negara 

saja, tetapi juga melibatkan kekuatan warga, swasta, masyarakat sipil, dan alam. Menurut 

Purwanto & Novianto (2021), dalam perkembangannya, kekuatan aktor - aktor tersebut 

penting untuk dilibatkan secara kolektif dalam pengambilan kebijakan yang seimbang dan 

representatif. Melalui sinergi antar aktor ini, ilmu administrasi dapat berkembang karena 

dipengaruhi realitas yang terjadi secara lebih luas dan melibatkan berbagai aktor di 

dalamnya. Kenyataan ini bahkan dapat berkembang secara terus - menerus seiring 

berjalannya waktu dan kompleksitas pada realita yang terjadi sehingga mampu mengubah 

fokus dan lokus ilmu administrasi, seperti salah satu gagasan baru yang disampaikan 

akademisi, yaitu ilmu administrasi dapat diselamatkan dari krisis dengan konsep birokrasi 

perwakilan mengenai proses administrasi secara partisipatif dengan melibatkan warga 

(Purwanto & Novianto, 2021). Melalui hal tersebut, seperti ulasan pada buku Social Science 

and Power in Indonesia yang dieditori oleh Vedi Hadiz dan Dhaniel Dhakidae (2005)bahwa 

kekuasaan memiliki kekuatan untuk menggeser dan mengubah paradigma ilmu.
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Struktur Program Studi 

Departemen MKP adalah salah satu dari enam departemen di Fisipol UGM yang memiliki 

struktur Program Studi (Prodi) relatif paling banyak dan paling lengkap dari segi jenjang, 

jenis studi dan variasi programnya. Jenjang program studi yang terdapat di MKP mulai dari 

program Strata-1 (S1), magister atau Strata-2 (S2) dan juga doktor atau Strata-3 (S3). Dari 

segi jenis programnya terdapat Prodi yang sifatnya murni keilmuan (saintifik) maupun yang 

sifatnya terapan (aplikatif), dan itu berlaku untuk jenjang S2 maupun S3. Bagian ini 

menjelaskan tentang riwayat pembentukan serta perkembangan masing-masing Prodi 

yang terdapat di bawah Departemen MKP.

Program studi Sarjana telah diselenggarakan hampir bersamaan dengan berdirinya 

Fakultit HESP (Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik) di Universitas Gadjah Mada pada 

tanggal 19 September 1952. Ketika itu di bawah rumpun ilmu Sosial dan Politik terdapat tiga 

jurusan, yaitu: Pemerintahan, Hubungan Internasional dan Publicitit. Selanjutnya, ketika 

HESP dipecah menjadi tiga fakultas (Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Sosial 

dan Politik) pada tanggal 19 September 1955, Prof. Drs. Soempono Djojowadono merintis 

Jurusan Usaha Negara, cikal-bakal Prodi S1 dalam disiplin ilmu public administration, yang 

pengembangan ilmunya dibantu oleh Prof. Garth Jones, seorang pakar dari Amerika Serikat 

yang mengajarkan prinsip-prinsip POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, 

Coordinating and Budgeting) dalam manajemen publik. Tradisi akademik yang memastikan 

bahwa ilmu public administration dapat diterapkan dan membantu perbaikan pelayanan 

publik di Indonesia juga sudah dirintis dengan berdirinya BPA (Balai Pembinaan 

Administrasi) pada tanggal 19 April 1955 bertempat di Sekip yang bahkan ketika itu 

kedudukannya sejajar dengan peran Fakultas di UGM. Pada beberapa tahun berikutnya 

nama Prodi S1 diubah menjadi Jurusan Administrasi Negara. 

Program Studi S1

BAB III
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Ketika pada tahun 1978 pengelolaan BPA dilebur dan diintegrasikan ke Fakultas, 

beberapa instruktur atau pengajar di BPA berubah status menjadi dosen di enam Jurusan 

yang berkembang di Fakultas Sospol, yang masuk ke Jurusan Administrasi Negara antara 

lain adalah Drs. Pariata Westra, SH dan Drs. Soetarto. Perkembangan Jurusan Administrasi 

Negara selanjutnya diperkuat dengan gagasan dari para dosen untuk membuka program 

pasca-sarjana, baik Strata-2 maupun Strata-3. Dengan misi baru untuk mengembangkan 

disiplin ilmu yang lebih terbuka dan menyesuaikan diri dengan konteks dan tantangan 

dalam organisasi publik yang lebih aktual, pada tahun 2010 Prof.Dr. Agus Dwiyanto, MPA 

menggagas perubahan nama Jurusan Administrasi Negara menjadi Departemen 

Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP). Selanjutnya, sesuai dengan visi Universitas 

Gadjah Mada untuk menjadi universitas riset di tingkat global, pada tahun akademik 2015 

DMKP mengembangkan kelas internasional bagi program Sarjana dengan sebutan IUP-PPM 

(International Undergraduate Program in Public Policy and Management). Kelas IUP-PPM 

sepenuhnya menggunakan pengajaran dalam medium bahasa Inggris dan mewajibkan 

para mahasiswanya untuk mengikuti satu semester international exposure di universitas-

universitas mitra di luar-negeri. 
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Selanjutnya, pada tahun 1992 Prof. Sofian Effendi yang ketika itu menjabat sebagai Wakil 

Rektor bidang kerjasama merintis dibukanya program MAP (Magister Administrasi Publik). 

Selain karena permintaan akan pengembangan SDM dalam program gelar dari jajaran 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dibukanya MAP juga dipengaruhi oleh gerakan 

reinventing government atau kewirausahaan birokrasi yang berlangsung di negara-negara 

Amerika Serikat maupun Eropa Barat. MAP merupakan pionir bagi Prodi S2 administrasi 

publik terapan yang diminati oleh para birokrat atau manajer organisasi pemerintah di 

seluruh Indonesia. Hingga tahun 2021, MAP sudah menghasilkan 2.762 orang alumni yang 

tersebar di jajaran pemerintah pusat dan sebagian besar provinsi maupun kabupaten/kota 

di Indonesia. 

Seiring dengan semakin kuatnya SDM di Jurusan Administrasi Negara dan meluasnya 

kebutuhan Program Studi untuk jenjang pasca-sarjana dari kalangan organisasi 

pemerintah maupun kalangan akademisi di seluruh Indonesia, para dosen merintis 

pembukaan program studi pada jenjang master atau Strata-2. Pada tahun 1984 Prof. Dr. 

Moeljarto Tjokrowinoto, MPA dan Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA mendirikan program S2 

dalam ilmu administrasi negara dengan gelar SU (Sarjana Utama). Selain diikuti oleh staff 

dosen dari Jurusan AN, Prodi S2 ini juga diikuti oleh banyak dosen muda dari berbagai 

perguruan tinggi di Indonesia. Program S2 AN ketika itu dirancang dengan menggunakan 

sistem campuran, ada 3 semester perkuliahan dan 1 semester untuk melakukan riset dan 

menulis tesis. Sejak pertama kali didirikan, Prodi S2 MKP reguler sudah punya 840 orang 

alumni. 

Program Studi S2
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Sebagaimana di jenjang S2, Prodi doktoral atau S3 di MKP terbagi ke dalam program 

keilmuan dan program terapan. Program doktor keilmuan diselenggarakan oleh Prodi S3 

MKP reguler di kampus Bulaksumur yang dibuka sejak tahun 1996 sedangkan program 

doktor terapan diselenggarakan oleh Prodi S3 Ilmu Administrasi Publik (IAP) di kampus 

Sekip yang diselenggarakan sejak tahun 1989. Kedua program doktor di DMKP adalah 

program berbasis penelitian dimana mahasiswa mengerjakan disertasi doktoral 

independen dalam waktu tiga tahun, dievaluasi kapasitas akademiknya secara periodik, 

dan harus mempertahankan disertasinya di akhir studi. 

Program Studi S3

 Kurikulum S3 disusun untuk membantu mahasiswa merancang terobosan 

akademik sesuai teori-teori yang didapat sebelumnya. Para mahasiswa di program S3 DMKP 

harus memiliki kemampuan akademik yang memenuhi standar doktor falsafah baik 

menyangkut metodologi penelitian, epistemologi, ontologi, dan aksiologi di bidang 

administrasi publik serta memberikan kontribusi teoretis dan empiris bagi Indonesia dan 

bagi khazanah keilmuan secara universal. Selain diminati oleh para politisi, perumus 

kebijakan pemerintah dan akademisi, program S3 DMKP juga sudah memiliki beberapa 

alumni dari luar-negeri. Untuk menarik minat para calon mahasiswa yang memiliki 

kualifikasi akademik yang bagus dalam menempuh studi di Prodi S3, mulai tahun 2020 

Fisipol UGM telah menyediakan beberapa skema beasiswa S3. 
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Kebutuhan Kompetensi

Tagline departemen: “Strengthening Democratic Public Governance”

Lokus kajian (core values) MKP: kepentingan masyarakat (public interest), urusan 
kemasyarakatan (public affairs), dan kesejahteraan masyarakat (public welfare). 

BAB IV

Seperti telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya, Departemen MKP menawarkan 

pendidikan di jenjang S1, S2, dan S3 serta memiliki program studi yang sifatnya keilmuan 

maupun yang sifatnya terapan. Namun sesuai dengan perkembangan ilmu yang terjadi 

khususnya di Indonesia, semangat untuk menawarkan kompetensi keilmuan dalam 

kurikulum di MKP ini adalah sama, yaitu untuk menegaskan identitas ilmu secara ontologis, 

memberikan keleluasaan bergerak secara epistemologis, seraya mencari terobosan dalam 

hal metodologis dan penerapan axiologis yang berkarakter. Penjelasan lebih lengkap 

mengenai hal ini dapat dibaca pada Buku Rujukan MKP yang diterbitkan oleh Departemen 

MKP Fisipol UGM pada tahun 2021. Struktur kurikulum yang dikembangkan juga mengikuti 

logika ontologi, epistemologi, metodologi dan axiologi yang dimaksudkan untuk 

memperkuat tatakelola sektor publik yang demokratis sekaligus meningkatkan 

kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Lingkup keilmuan yang diberikan oleh setiap 

mata-kuliah selanjutnya juga dikode berdasarkan dimensi keempat ranah ini dengan 

sedikit penjelasan berikut ini.

Dimensi Keilmuan MKP

1. Ontologi (kode: On)

Ontologi pada intinya adalah cabang filsafat yang berurusan dengan hakekat 

sebuah objek, peristiwa atau realitas (the nature of existence or being or reality). Ia 

menjadi salah satu area kajian tertua, sekaligus paling pelik dan kritis, yang 

menentukan legitimasi sebuah disiplin ilmu. Ontologi ilmu MKP meliputi 

penjelasan mengenai eksistensi keilmuan, fakta-fakta tentang kepublikan  
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2. Epistemologi (kode: Ep)

Jika ontologi berkaitan dengan cara pandang seseorang tentang objek 

tertentu, maka epistemologi menuntut orang untuk membangun pengetahuan 

tentang objek tersebut. Epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang 

pengetahuan, sehingga yang dibahas di dalamnya adalah watak dari 

pengetahuan yang sifatnya intuitif dan otoritatif tetapi sekaligus juga logis dan 

empiris. Maka epistemologi menyangkut pengetahuan empiris yang telah 

terverifikasi dari apa yang digunakan atau sudah dihasilkan untuk memahami 

dan menjawab isu-isu/fakta-fakta secara empiris. Banyak pihak yang 

mengkhawatirkan bahwa ranah epistemologis ilmu public administration di 

Indonesia sekarang ini didominasi oleh aliran positivistik. Dengan 

kecenderungan deterministik yang sangat kuat, positivisme terikat pada ambisi 

melakukan generalisasi dan mengisolasi diri dari pertimbangan etis atau 

kewajiban moral yang sebenarnya menjadi bagian penting di mana MKP ada dan 

dipraktikkan. Itulah sebabnya, sebagian pakar berpendapat tentang pentingnya 

pendekatan interpretivisme, sehingga aspek-aspek non-rasional seperti emosi, 

etika, moralitas, perasaan, empati, atau keberpihakan atau Ethos dan Pathos 

tetap relevan di dalam pengembangan ilmu MKP. Kurikulum yang dikembangkan 

diharapkan dapat memberikan keterampilan dan kompetensi dasar dengan 

memberikan keleluasaan berpikir dalam ilmu MKP, sesuatu yang sangat penting 

bagi ilmuwan maupun praktisi. 

(publicness) serta bagaimana MKP mengakomodasi persoalan kepentingan 

publik dan urusan-urusan kemasyarakatan. Penjelasan ontologi secara teoretis 

akan menunjukkan premis dasar mengapa MKP menjadi bidang tersendiri 

dengan teori-teori pokok dalam ilmu organisasi, teori manajemen, dan teori 

kebijakan publik.
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3. Metodologi (kode: Me)

Metodologi mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana memahami 

masalah dan memperoleh pengetahuan darinya, "how to know the world and gain 

knowledge". Perdebatan metodologis yang sampai saat ini masih sering terjadi 

adalah antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kuantitatif sangat terobsesi untuk mengejar objektivitas di satu sisi dan 

generalisasi di sisi yang lain. Pendekatan ini dicirikan oleh rigiditas berpikir yang 

diwujudkan dalam sejumlah protokol riset yang ketat melalui model formal 

sehingga banyak yang mengkritik bahwa pendekatan ini terlalu deterministik. 

Sebaliknya, pendekatan kualitatif mencoba menawarkan the knowledge of the 

particular. Pendekatan ini berangkat dari gagasan idiografis yang menekankan 

pada keunikan dan kedalaman sebuah realitas atau objek. Masalahnya adalah 

bahwa pendekatan kualitatif seringkali gagal untuk menemukan generalisasi 

yang sangat diperlukan bagi perumusan kebijakan yang tepat. Kurikulum MKP 

berusaha mengakomodasi keunggulan metodologis yang ada pada pendekatan 

kuantitatif maupun pendekatan kualitatif seraya mengingatkan bahwa masing-

masing juga ada kelemahannya. Pada intinya, harus diakui bahwa kedua 

pendekatan metodologis ini dimaksudkan untuk membantu para peneliti 

menghasilkan pengetahuan dan upaya produksi pengetahuan itu seharusnya 

diikat oleh prinsip-prinsip dasar yang sama. 

4. Axiologi (kode: Ax)

Axiologi (axiology) adalah cabang filsafat yang memperbincangkan hakikat, 

tipe dan kriteria nilai yang umumnya berkaitan dengan etika seperti kebenaran, 

integritas, kepatutan, akuntabilitas, dan nilai-nilai universal lainnya.  Studi dan 

praktik MKP di Indonesia seringkali mengalami ketegangan dalam hal nilai yang 

harus menjadi patokan. Di satu sisi terdapat kebutuhan untuk menanamkan serta 

merevitasasi nilai-nilai publik yang dianggap universal seperti  
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meritokrasi, profesionalisme, integritas, akuntabilitas, pemerataan, keadilan, 

efisiensi atau efektivitas. Namun di sisi lain, muncul kesadaran bahwa 

universalitas nilai tersebut seringkali problematis ketika diterapkan pada konteks 

yang berbeda lantaran bangsa Indonesia memiliki sejumlah nilai yang sangat 

mungkin tidak kompatibel dengan dengan nilai-nilai tersebut. Maka, kurikulum 

baru MKP juga mengakomodasi berbagai pengetahuan ideologis menyangkut 

perilaku moral dan etika sebagai pivot point kajian MKP seperti dalam fenomena 

korupsi, isu netralitas birokrasi, misi pemerataan pelayanan, dan isu-isu penting 

lainnya di Indonesia. Pengetahuan dan penanaman nilai-nilai, etika maupun 

moralitas ini harus melengkapi kurikulum MKP agar pemanfaatan ilmu MKP tidak 

salah arah.

Sebagai landasan bagi pemenuhan kompetensi dasar dalam pendidikan dan pengajaran 

di Departemen MKP, ada empat unsur dari lingkup kompetensi yang perlu diperhatikan, 

yaitu: keilmuan atau kesarjanaan (scholarship), kepemimpinan dan kompetensi di tingkat 

universal (global leadership), kepribumian (indigeneity), dan keterhubungan atau relevansi 

(relevance).   

Kompetensi Dasar MKP

1. Keilmuan atau kesarjanaan (Scholarship, kode: Sc);

Lingkup kompetensi ini dimaksudkan untuk menilai kemampuan lulusan 

dalam memahami konteks kebijakan publik dan manajemen publik, menerapkan 

pendekatan multi-disiplin atau lintas-disiplin dalam menganalisis masalah dan 

merumuskan solusinya, serta menjalankan metode penelitian yang kuat di dalam 

lingkup kajian kebijakan dan manajemen publik. 
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2. Kompetensi di tingkat universal (Global leadership, kode: Gl);

Lulusan MKP diharapkan mampu menunjukkan pemahaman multi-kultural 

dan keterampilan organisasional yang lengkap, melaksanakan pekerjaan secara 

profesional dengan kemampuan adaptasi dan fleksibilitas terhadap perubahan, 

serta memiliki kreativitas yang tinggi dalam menemukan alternatif solusi dan 

berani mengambil risiko di tengah ketidakpastian

3.  Keaslian atau kepribumian (Indigeneity, kode: In)

Karena masalah-masalah publik tidak pernah terlepas dari konteks dan 

lingkungan intrinsik di mana sistem kebijakan dan sistem manajemen berfungsi, 

sarjana MKP diharapkan mampu menilai berbagai kepentingan kontekstual serta 

membangun rekomendasi kebijakan yang senantiasa berpijak pada kebutuhan 

dari masyarakat lokal. Kecuali itu, juga terdapat tuntutan untuk mendukung 

telaah akademis yang akan mendorong masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Di 

dalamnya terdapat kebutuhan agar para sarjana MKP mampu membangun nilai-

nilai kepublikan yang asli dan kewargaan (citizenship) yang sejalan dengan modal 

sosial yang telah dimiliki oleh masyarakat. 

4.  Keterhubungan atau relevansi (Relevance, kode: Re) 

Ilmu public administration yang dikembangkan di MKP memiliki dua sisi yang 

sama-sama penting, yaitu: sisi saintifik atau keilmuan dan sisi praksis atau 

terapan. Oleh sebab itu relevansi antara pengembangan ilmu dengan penerapan 

dalam sistem kebijakan dan sistem manajemen yang berlaku demikian penting.  

Kaidah yang dipakai adalah kemampuan memahami konteks kemasyarakatan 

secara nyata sambil tetap berkontribusi pada pengayaan keilmuan. Jadi, para 

sarjana MKP harus mampu menjadi pelopor dan berpartisipasi di dunia akademis 

maupun dunia praktis, mampu mengakomodasi berbagai macam kepentingan 

yang seringkali bertentangan diantara para stake-holders, serta mampu 

merumuskan terobosan solusi yang cerdas. 
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Daftar Mata Kuliah Prodi S1 MKP Berdasarkan
Dimensi-dimensi Kompetensi

Ilmu Sosial Dasar

Pengantar Ilmu Politik

Sejarah Sosial dan Politik 
Indonesia

Sistem Sosial dan Politik 
Indonesia

Dasar-dasar Ilmu Administrasi 
Publik

Pengantar Manajemen Publik

Ontologi

Basics of Social Science

Introduction to Political Science

Indonesian Social and Political 
History

Indonesian Social and Political 
System

Basics of Public Administration

Penulisan Akademik

Metode Penelitian Kuantitatif

Metode Penelitian Kualitatif

Teknik Pengambilan Keputusan

Seminar Rencana Penelitian

Academic Writing

Quantative Research

Qualitative Research

Decision Making Techniques 

Research Design Seminar

Reguler IUP

Metodhology

Reguler IUP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pengantar Kebijakan Publik

Tatakelola Sektor Publik

Isu dan Kebijakan Desentralisasi

7.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

Introduction to Public Policy

Public Sector Governance 

Decentralization Policy

Introduction to Public
Management

6.

7.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.
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Teori Organisasi8. Theories of Organization8.
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Manajemen Sumber Daya Manusia

Ekonomi Sektor Publik

Formulasi Kebijakan Publik

Ekonomi Politik Pembangunan

Epistimology

Human Resources Management

Public Sector Economics

Policy Formulation

Political Economy of Development

Policy Implementation

Public Sector Innovation 

Policy Evaluation

Public Administration Behaviour

Policy Advocacy and Conflict 
Management

Reguler IUP

1.

2.

3.

4.

Implementasi Kebijakan Publik

Inovasi Sektor Publik

Evaluasi kebijakan Publik

Perilaku Administrasi Publik

Advokasi dan Manajemen Konflik 
Kebijakan

Penganggaran Sektor Publik

Tatakelola Digital 

Kebijakan Publik Global

Tatakelola CSR

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Kebijakan dan Tata kelola 
pariwisata 

Ekonomi Informal, UMKM dan
Pembangunan

Manajemen Bencana

Komunitas ASEAN dan Sektor 
Publik

14.

15.

16.

17.

Manajemen Risiko Sektor Publik18.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Public Sector Budgeting

Digital Governance

Global Public Policy

Corporate Social Responsibility 
and Governance

Tourism Policy and Governance

10.

11.

12.

13.

14.

Informal Economy, SMEs and
Development

Disaster Management

ASEAN Community and Public 
Sector

Risk Management for Public Sector

15.

16.

17.

18.
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Social Entrepreneurship

19.

20. 20.

Public Sector Marketing19.Pemasaran Sektor Publik

Kewirausahaan Sosial



Institutional Development

Change management 
for Public Sector

21.

22.

24

Pembangunan Kelembagaan

Manajemen Perubahan 
Sektor Publik

21.

22.

Assets Management

Policy Communication 

23.Manajemen Aset

Komunikasi Kebijakan

23.

24.
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Urban Governance and Global Cities

Globalization and Trade

Knowledge Management and 
Innovation

New Media and Policy

Energy Security

Public Private Partnership

NGOs and International Development 
Assisstance

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Skripsi

Dasar-dasar Ilmu Administrasi 
Publik

Pengantar Manajemen Publik

Scholarship

Undergraduate Thesis

Basics of Public Administration 

Reguler IUP

1.

2.

3.

Pengantar Kebijakan Publik

Teori Organisasi

Tatakelola Sektor Publik

Seminar Rencana Penelitian

4.

5.

6.

7.

1.

2.

Introduction to Public
Management

Introduction to Public Policy

Theories of Organization

Public Sector Governance 

Research Design Seminar

3.

4.

5.

6.

7.

Epistimology

Reguler IUP
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Manajemen Sumber Daya
Manusia

Kepemimpinan Sektor Publik

Perilaku Administrasi Publik

Advokasi dan Manajemen Konflik 
Kebijakan

Tatakelola Digital

Kebijakan Publik Global

Komunitas ASEAN dan Sektor Publik

Manajemen Perubahan Sektor 
Publik

Manajemen Aset

Komunikasi Kebijakan

Global Leadership

Human Resources
Management

Leadership in Public Sector

Public Administration Behaviour

Policy Advocacy and Conflict 
Management

Digital Governance

Global Public Policy

ASEAN Community and Public Sector

Reguler IUP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Change Management For Public 
Sector

8.

Assets Management

Policy Communication 

9.

10.

Urban Governance and Global 
Cities

Globalization and Trade

NGOs and International 
Development Assisstance

Public Sector Audit

11.

12.

13.

14.

Ilmu Sosial Dasar

Pengantar Ilmu Politik

Sejarah Sosial dan Politik Indonesia

Relevance

Basics of Social Science

Introduction to Political Science

Indonesian Social and Political 
History

Indonesian Social and Political System

Reguler IUP

1.

2.

3.

Sistem Sosial dan Politik Indonesia4.

1.

2.

3.

4.
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Relevance

Public Sector Economics

Policy Formulation

Qualitative Research

Quantative Research

Policy Implementation

Public Sector Innovation 

Policy Evaluation

Public Sector Budgeting

Corporate Social Responsibility and 
Governance

Tourism Policy and Governance

Informal Economy, SMEs and
Development

Disaster Management

Risk Management for Public Sector

Public Sector Marketing

Institutional Development

Knowledge Management and 
Innovation

New Media and Policy

Energy Security

Public Private Partnership

Reguler IUP

Ekonomi Sektor Publik

Formulasi Kebijakan Publik

Metode Penelitian Kualitatif

Metode Penelitian Kuantitatif

Implementasi Kebijakan Publik

5.

6.

7.

8.

9.

Inovasi Sektor Publik

Evaluasi Kebijakan Publik

Penganggaran Sektor Publik

Tata Kelola CSR

10.

11.

12.

13.

Kebijakan dan Tatakelola Pariwisata

Ekonomi Informal, UMKM dan
Pembangunan

Manajemen Bencana

Manajemen Risiko Sektor Publik

Pemasaran Sektor Publik

Kewirausahaan Sosial

Pembangunan Kelembagaan

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Social Entrepreneurship19.

20.

21.

22.

23.

24.



Pendidikan Pancasila

Ke-Gadjahmada-an

Pendidikan Agama

Kewarganegaraan

Dasar-dasar Hukum untuk
Administrasi Publik 

Ekonomi Politik Pembangunan

Etika dan Akuntabilitas Publik

Indigenity

Pancasila: National Ideology

University Value (ke-Gadjah Mada an)

Religious Studies

Citizenship

Legal Foundation for Public
Administration

Political Economy of Development 

Public Sector Ethics and 
Accountability

Decentralization Policy

Gendering and Public Policy

Corruption and Anti Corruption

Reguler IUP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Isu dan Kebijakan Desentralisasi8.

Gender dan Kebijakan Publik9.

Korupsi dan Anti Korupsi10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Reguler IUP

Pancasila: National Ideology

University Value (ke-Gadjah 
Mada an)

Religious Studies

Citizenship

Undergraduate Thesis

Legal Foundation for Public
Administration

Public Sector Ethics and 
Accountability

Gendering and Public Policy

Corruption and Anti Corruption

Pendidikan Pancasila

Axiology

1.

Ke-Gadjahmada-an2.

Pendidikan Agama

Kewarganegaraan

Skripsi

Dasar-dasar Hukum untuk
Administrasi Publik 

Etika dan Akuntabilitas Publik

3.

4.

5.

6.

7.

Gender dan Kebijakan Publik

Korupsi dan Anti Korupsi

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Public Sector Audit10.



Kompetensi Dasar

Epistimology

Axiology

Ontology

Methodology

50%

10%

21%
19%

Kompetensi Dasar MKP

Relevance

Scholarship

Global Leadership

Indigenity

43%

15%

21%
21%
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Selanjutnya, berikut ini adalah kompetensi spesifik, kompetensi turunan atau 

keterampilan yang dikehendaki bersasarkan level studi dan implikasi pedagogisnya

Program Sarjana (S1 reguler/internasional): 

Mampu menganalisis dan menafsirkan data kuantitatif dan kualitatif yang terkait 
dengan kebijakan publik dan proses pembuatan keputusan. (Able to analyze and 
interpret quantitative and qualitative data related to public policy  and decision-
making process).

Mampu mengevaluasi dan membandingkan kebijakan publik dan dinamika 
manajemen yang tengah berlangsung. (Able to evaluate and compare existing 
public policies and management dynamics).

Mampu menunjukkan cara berpikir sistemik untuk merumuskan kebijakan 
publik. (Able to demonstrate systemic thinking to formulate public policies) .

Mampu menciptakan inovasi-inovasi dalam manajemen publik. (Able to create 
public  management innovations). 

Mampu memimpin organisasi publik dan non-publik. (Able to lead public and non-
public organizations). 

Mampu membangun jejaring antar-organisasi. (Able to build inter-organizational 
networking). 

Mampu mempengaruhi aktor lintas-sektoral. (Able to influence actors across 
sectors). 

Mampu melakukan advokasi bagi kebijakan publik dan reformasi sektor publik. 
(Able to advocate for public policy and public sector reform). 

Mampu mengkritisi fenomena manajemen publik dan politik yang tengah 
berlangsung. (Able to criticize existing public  management and political 
 phenomenon). 

Mampu berpartisipasi dalam perumusan solusi masalah dan resolusi konflik 
dalam organisasi publik maupun non-publik. (Able to participate in problem 
 solving and conflict  resolutions in public and non -public organizations). 

Mampu mengartikulasikan nilai-nilai kepentingan publik. (Able to articulate 
values of public interests).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Program Master (S2 MKP, MAP): 

Program Doktoral (S3 MKP, IAP):

Mampu menciptakan inovasi manajemen publik dan mengelola perubahan. (Able 
to create public management innovations and manage change). 

Mampu mengelola kerja-kelompok serta memimpin organisasi publik dan non-
publik. (Able to manage team building and lead public and non-public 
organizations ).

Mampu membangun jejaring antar-organisasi dan merencanakan proyek-proyek 
kerjasama. (Able to build inter organizational networking and establish 
collaborative projects ).

Mampu menganalisis pihak pendukung maupun penolak secara politik serta 
aktor-aktor yang mempengaruhi sebuah kebijakan. (Able to analyze political 
support and opposition and influence actors) .

1.

2.

3.

4.

Mampu mengadakan riset secara mandiri dan menggunakan analisis kuantitatif 
dan kualitatif (Able to conduct research independently and employ quantitative 
and qualitative analysis)

Mampu secara mandir i  menyiapkan permintaan anal is is ,  proyek 
pengembangaan, informasi, laporan dan materi kompleks lainnya (Able to 
independently prepare demanding analyses, development projects, information, 
reports and other complex material )

Mampu menunjukkan kedalaman pengetahuan dan pemahaman terkait 
penyebab dan konsekuensi dari fenomena sosial (Able to demonstrate 
knowledge and understanding of the nature causes, consequences of societal 
phenomena )

1.

2.

3.
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Untuk melengkapi pemahaman mengenai kebutuhan kompetensi di abad ke-21, perlu 

diperhatikan model kompetensi seperti yang terungkap dalam World Economic Forum 

seperti tampak pada bagan berikut:

Untuk bisa bersaing dalam situasi yang sangat kompetitif di abad ke-21 ini, para lulusan 

sarjana bukan hanya harus dibekali dengan pengetahuan yang spesifik sesuai disiplin 

ilmunya, tetapi juga harus dibekali dengan literasi pengetahuan mendasar. Pada intinya, 

untuk berhasil ada dua aspek yang dituntut dari sarjana sekarang ini dalam dunia kerja, 

yaitu aspek karakter (character qualities) dan aspek kemampuan individual (competencies). 

Keterampilan juga harus disertai literasi pengetahuan dasar yang meliputi enam aspek, 

yaitu: literasi secara umum yang berarti kemampuan membaca secara efisien, numeracy 

yang juga berarti literasi numerik, scientific literacy yang berarti literasi disiplin sesuai 

perkembangan ilmu terkini, ICT literacy atau literasi terkait penggunaan TIK (Teknologi 

Informasi dan Komunikasi), financial literacy yang berarti literasi dalam pengelolaan 

keuangan, cultural and civic literacy yang berarti literasi budaya dan kewargaan. 
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Mengingat bahwa situasi dalam organisasi yang dihadapi oleh para pegawai akan 

semakin kompleks, ada empat jenis kompetensi yang dibutuhkan supaya bisa memiliki 

daya-saing yang baik, yaitu: kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah (critical 

thinking and problem solving), kreativitas (creativity), komunikasi (communication), dan 

kerjasama atau kolaborasi (collaboration). Sementara, itu karena lingkungan yang sangat 

cepat berubah, setiap sarjana juga harus memiliki karakter individual yang sesuai dengan 

kebutuhan tersebut. Ada enam karakter yang dibutuhkan untuk menghadapi cepatnya 

perubahan lingkungan, yaitu: curiosity (rasa keingintahuan yang kuat), initiative 

(kemampuan prakarsa atau menggagas sesuatu), persistence/grit (azam, daya-juang, atau 

ketelatenan), adaptability (kemampuan menyesuaikan diri), leadership (kemampuan 

memimpin dalam kelompok), social and cultural awareness (kesadaran sosial dan kultural). 
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    1. Complex problem solving
    2. Critical thinking
    3. Creativity
    4. People management
    5. Coordinating with others
    6. Emotional intelligence
    7. Judgement and decision making
    8. Service orientation
    9. Negotiation
    10. Cognitive flexibility

    1. Complex problem solving
    2. Coordinating with others
    3. People management
    4. Critical thinking
    5. Negotiation
    6. Quality control
    7. Service orientation
    8. Judgment and decision making
    9. Active listening
    10. Creativity

in   2020 in    2015

TOP 10 SKILLS

Karena tantangan yang semakin kompleks dan perubahan yang berlangsung begitu 

cepat, tuntutan akan keterampilan dan kemampuan yang berlaku untuk setiap periode juga 

berubah sesuai dengan kebutuhan kontekstual. Sebagai contoh, pada tahun 2015, sistem 

kebijakan dan sistem manajemen yang berlaku di dalam organisasi menuntut 5 (lima) 

kemampuan yang berada di paling atas, yaitu: solusi atas masalah yang kompleks (complex 

problem solving), koordinasi dengan orang lain (coordinating with others), manajemen 

sumberdaya manusia (people management), pemikiran kritis (critical thinking), dan 

kemampuan bernegosiasi (negotiation). Namun pada tahun 2020 atau dalam kurun waktu 

lima tahun berikutnya, komposisi kompetensi yang dibutuhkan sudah sedikit berubah 

dalam hal urutan prioritas sesuai dengan tuntutan yang terbaru, menjadi: solusi atas 

masalah yang kompleks (complex problem solving, pemikiran kritis (critical thinking), 

kreativitas (creativity), manajemen sumberdaya manusia (people management), koordinasi 

dengan orang lain (coordinating with others). Kreativitas (creativity) menjadi unsur yang 

semakin penting, sedangkan kecerdasan emosional (emotional intelligence), orientasi pada 

layanan (service orientation), dan fleksibilitas penalaran (cognitive flexibility) yang 

sebelumnya tidak masuk dalam kategori kemampuan yang dibutuhkan justru menjadi 

semakin penting peranannya. 
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Tentu saja akan sangat sulit bagi sebuah kurikulum untuk senantiasa menyesuaikan diri 

dengan kebutuhan perubahan dalam waktu yang sangat pendek tersebut. Namun yang 

hendak ditekankan dalam hal ini adalah pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas sehingga 

sistem pendidikan dan pengajaran selalu antisipatif dan mampu menyesuaikan diri dengan 

kebutuhan terkini. Para pengguna (user) alumni sarjana dan pasca-sarjana MKP, dosen dan 

mahasiswa diharapkan terus mengikuti perkembangan ilmu terkini serta senantiasa 

bersedia memberi masukan kepada para Pengurus Departemen MKP supaya kebaruan dan 

relevansi kurikulum tetap terjaga dengan baik. 
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Mata Kuliah Wajib Program S1 Reguler 
Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik

1

2

2

3

3

3

3

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SEMESTER 1

No Mata Kuliah SKS

Total SKS 24

3

4

4

4

4

2

2

1

2

3

4

5

6

7

SEMESTER 2

No Mata Kuliah SKS

Total SKS 23

TAHUN 1

Metode Penelitian Kualitatif

Perilaku Administrasi Publik

Ekonomi Sektor Publik

Formulasi Kebijakan Publik

Kepemimpinan Sektor Publik

Tatakelola Sektor Publik

4

4

4

4

4

4

SEMESTER 3

No Mata Kuliah SKS

Total SKS 24

Metode Penelitian Kuantitatif

Advokasi dan Manajemen Konflik 
Kebijakan

Implementasi Kebijakan Publik

Penganggaran Sektor Publik 

Inovasi Sektor Publik 

Ekonomi Politik Pembangunan

4

4

4

4

4

4

SEMESTER 4

No Mata Kuliah SKS

Total SKS 24

TAHUN 2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Struktur Mata Kuliah
Program Studi Sarjana S1

BAB V

Ke-Gadjahmada-an (PPSMB)

Pendidikan Pancasila

Penulisan Akademik

Ilmu Sosial Dasar

Sejarah Sosial dan Politik Indonesia

Sistem Sosial dan Politik Indonesia

Pengantar Ilmu Politik

Dasar-dasar Hukum untuk 
Administrasi Publik

Dasar-dasar Ilmu Administrasi 
Publik

Metodologi Penelitian Sosial

Pengantar Manajemen Publik

Pengantar Kebijakan Publik

Teori Organisasi

Manajemen Sumber Daya Manusia

Kewarganegaraan

Pendidikan Agama
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Evaluasi Kebijakan Publik

Teknik Pengambilan Keputusan

Etika dan Akuntabilitas Publik

Tatakelola Digital

Kebijakan Publik Global

Seminar Rencana Penelitian

4

4

4

4

4

4

ALTERNATIF 1

No Mata Kuliah SKS

Total SKS 24

Seminar Rencana Penelitian

MK Pilihan / MBKM

4

20

ALTERNATIF 2

No Mata Kuliah SKS

Total SKS 24

TAHUN 3

SEMESTER 5

1

2

3

4

5

6

1

2

KKN

MK Pilihan/MBKM

3

21

ALTERNATIF 1

No Mata Kuliah SKS

Total SKS 24

KKN

Evaluasi Kebijakan Publik

Teknik Pengambilan Keputusan

Etika dan Akuntabilitas Publik

Tatakelola Digital

Kebijakan Publik Global

3

4

4

4

4

ALTERNATIF 2

No Mata Kuliah SKS

Total SKS 23

TAHUN 3

SEMESTER 6

1

2

1

2

3

4

5

Skripsi 6

No Mata Kuliah SKS

TAHUN 4

SEMESTER 7

1

6 4
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Mata Kuliah Pilihan Program S1 Reguler 
Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik
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Isu dan Kebijakan Desentralisasi

Tatakelola CSR

Kebijakan dan Tatakelola Pariwisata

Ekonomi Informal,UMKM, dan Pembangunan

Manajemen Bencana

Komunitas ASEAN dan Sektor Publik

Manajemen Risiko Sektor Publik

Manajemen Aset

Manajemen Perubahan Sektor Publik

No Mata Kuliah SKS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pembangunan Kelembagaan

Gender dan Kebijakan Publik

Korupsi dan Anti Korupsi

Pemasaran Sektor Publik

Kewirausahaan Sosial

Komunikasi Kebijakan

10

11

12

13

14

15

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4



Mata Kuliah Wajib Program S1 IUP
Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik

University Values (ke-Gadjah 
Mada-an)

Citizenship

Academic Writing

Basics of Social Science

Introduction to Political Science

Indonesian Social and Political 
History

Indonesian Social and Political 
System

Legal Foundation for Public 
Administration

Basics of Public Administration

1

2

2

3

3

3

3

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SEMESTER 1

No Course Credits

Credits Total 24

Religious Studies

Pancasila: National Ideology

Methods for Social Research

Introduction to Public Management

Introduction to Public Policy

Theories of Organization

Public Sector Economics

2

2

3

4

4

4

4

1

2

3

4

5

6

7

SEMESTER 2

No Course Credits

Credits Total 23

TAHUN 1

Qualitative Research

Political Economy of Develompment

Policy Formulation

Leadership in Public Sector

Public Sector Governance

Human Resource Management

4

4

4

4

4

4

SEMESTER 3

No Course Credits

24

Quantitative Research

Policy Advocacy and Conflict 
Management

Policy Implementation

Public Sector Budgeting

Public Administration Behaviour

Public Sector Innovation

4

4

4

4

4

4

SEMESTER 4

No Course Credits

24

TAHUN 2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
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Credits Total Credits Total



Policy Evaluation

Decision Making Techniques

Public Sector Ethics and 
Accountability

Digital Governance

Global Public Policy

Research Design Seminar

4

4

4

4

4

4

ALTERNATIF 1

No Course Credits

24

Research Design Seminar

Exchange Program / Elective Course 
/ MBKM

4

20

ALTERNATIF 2

No Course Credits

24

TAHUN 3

SEMESTER 5

1

2

3

4

5

6

1

2

Community Service

Exchange Program / Elective Course 
/ MBKM

3

21

ALTERNATIF 1

No Course Credits

24

Community Service

Policy Evaluation

Decision Making Techniques

Public Sector Ethics and 
Accountability

Digital Governance

Global  Public Policy

3

4

4

4

4

ALTERNATIF 2

No Course Credits

23

TAHUN 3

SEMESTER 6

1

2

1

2

3

4

5

Undergraduate Thesis 6

No Course Credits

TAHUN 4

SEMESTER 7

1

6 4
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Mata Kuliah Pilihan Program S1 IUP
Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik
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Decentralization Policy

Corporate Social Responsibility and Governance

Tourism Policy and Governance

Informal Economy, SMEs and Development

Disaster Management

ASEAN Community and Public Sector

Risk Management for Public Sector

Asset Management

Change Management for Public Sector

Knowledge Management and Innovation

Globalization and Trade

New Media and Policy

4

4

4

No Course Credits

1

2

3

4

4

4

4

4

4

5

6

7

8

9 4

10

11

12

4

4

4
Institutional Development

Gendering and Public Policy

Corruption and Anti-corruption

Public Sector Marketing

Social Entrepreneurship

Policy Communication

Energy Security

Public Private Partnership

Urban Governance and Global Cities

NGOs and International Development Assisstance

Public Sector Audit

4

4

4

4

4

4

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

4

4

4

4

4



Sistem Pembelajaran / MBKM

Sistem pembelajaran adalah suatu proses menyebarluaskan ilmu pengetahuan dengan 

menggunakan materi ajar yang substantif dan metode pembelajaran yang efektif sehingga 

peserta kelas memahami materi perkuliahan. Penerapan sistem pembelajaran yang efektif 

memiliki tantangan tersendiri, khususnya dalam menjembatani diferensiasi kebutuhan dan 

keinginan para pengajar dan peserta kuliah. Oleh karena itu, sistem pembelajaran yang 

dipilih sangat menentukan tingkat kesuksesan perkuliahan 

Sistem pembelajaran di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM telah 

dirancang untuk mendukung perkuliahan yang terdiri dari pembelajaran secara verbal, 

kontekstual dan analitis, baik secara teoritis maupun empiris. Sistem pembelajaran 

tradisional di Universitas sering kali berupa kuliah yang diberikan kepada kelompok besar 

mahasiswa, disertai dengan tutorial dan penugasan. Namun demikian, DMKP UGM telah 

mengadopsi sistem pembelajaran moderen dengan bertumpu pada antusiasme peserta 

kuliah, interaksi antara peserta kuliah dan pengajar, serta penguasaan materi berbasis 

pengalaman.

BAB VI
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Adapun diantara sistem pembelajaran yang diterapkan di DMKP UGM adalah sebagai 

berikut:

Model collaborative learning 

Model problem-based learning

Model flipped classroom

Model blended learning

Model work-based learning

Model research-based learning

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mengenal sistem pembelajaran di Departemen 
Manajemen dan Kebijakan Publik UGM

Model collaborative learning bertujuan mendorong peserta kuliah untuk bekerja sama 

dalam memahami materi ajar dan menyelesaikan tugas perkuliahan. Model pembelajaran 

ini didasarkan pada pemahaman bahwa proses belajar bertujuan untuk menghubungkan 

ide dan gagasan antara sekelompok orang yang berbeda-beda. Proses belajar menuntut 

peran aktif dari setiap peserta kelas sehingga mereka memiliki kemampuan analisis yang 

kuat. Model pembelajaran ini diharapkan dapat mendorong adanya lingkungan akademik 

yang membangun dimana peserta kuliah mendapat paparan informasi dari setiap peserta 

kelas yang berbeda latar belakang dan pengalamannya. 

1.1. Model collaborative learning
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Dalam skema collaborative learning, para peserta kelas ditantang baik secara sosial 

maupun emosional saat mereka mendengarkan perspektif yang berbeda dan diminta 

untuk mengartikulasikan dan mempertahankan ide-ide mereka. Dengan skema 

pembelajaran ini, diharapkan peserta kelas dapat membuat kerangka konseptualnya 

sendiri dan tidak bergantung hanya pada peneliti, akademisi terdahulu atau buku teks. 

Dalam model collaborative learning, peserta kelas diberikan kesempatan untuk berbicara, 

bertukar ide yang berbeda dan mempertanyakan gagasan peserta kelas lainnya secara 

konseptual dan empiris

Dalam sistem pembelajaran tradisional, pengajar lebih banyak memberikan informasi 

atau jawaban kepada mahasiswa. Sebaliknya, model problem-based learning berupaya 

memancing daya analitis peserta kuliah berdasarkan masalah yang ada dis sekitar mereka. 

Hal ini bertujuan agar peserta kelas menjadi lebih aktif selama proses perkuliahan, mereka 

dapat secara mandiri mencari informasi yang mereka butuhkan serta mencari cara atau 

solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Terdapat berbagai manfaat dalam penerapan 

model problem-based learning, diantaranya: 

1.2. Model problem-based learning

Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang nanti dapat digunakan di 

tempat kerja

Meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dan bekerja dalam tim

Mengoptimalkan kemampuan melakukan riset dan menganalisis data

Mengembangkan keterampilan dalam merumuskan ide dan gagasan dalam bentuk 

program kebijakan
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Model problem-based learning dapat dilakukan dalam beberapa kali pertemuan atau 

berlangsung selama satu semester. Model problem-based learning biasanya berbasis pada 

diskusi kelompok dan mendorong seluruh peserta kelas untuk untuk terlibat dalam setiap 

aktivtas problem-based learning yang mereka lakukan. 

Dalam model ini, pengajar dapat memancing mahasiswa dengan menyajikan berbagai 

contoh kasus yang relevan. Namun demikian, model pembelajaran ini lebih menekankan 

pada keaktifan dan keleluasaan peserta kelas dalam hal menentukan masalah yang ingin 

dianalisis, mengidentifikasi apa yang mereka ketahui tentang masalah tersebut, 

menentukan apa informasi dan metodologi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah 

tersebut, mencari solusi alternatif yang efektif dan berdampak serta memvisualisasikan dan 

mempresentasikan solusi tersebut kepada komunitas akademik maupun pengambil 

kebijakan. 

Model flipped classroom adalah model dimana pembelajaran secara mandiri atau 

dirumah lebih dominan dibandingkan penyampaian materi di dalam kelas (terbalik). 

Peserta kuliah dapat melihat rekaman kuliah sebelum datang ke kelas. Rekaman 

perkuliahan dibuat dan dikembangkan oleh pengajar dan pengelola DMKP. Pada saat 

perkuliahan di kelas, materi kuliah lebih banyak bersifat diskusi dimana peserta kelas 

memiliki kesempatan bertanya tentang isi kuliah, mempresentasikan keterampilan mereka 

dalam menerapkan pengetahuan, dan berinteraksi dengan peserta kelas lainnya. 

Peserta kuliah dapat mengatur waktu secara mandiri dengan peserta kuliah yang lain 

untuk melakukan diskusi dan pendalaman materi secara mandiri dan informal. Dengan 

pendekatan ini, peserta kuliah telah mamahami materi ajar sebelum kelas dimulai, 

sehingga pengajar dapat lebih banyak menggali pemahaman peserta kuliah dan membantu 

mereka terkait aspek-aspek apa saja yang mereka belum pahami dengan baik. Peserta 

kuliah juga dapat mengidentifikasi elemen mana saja yang belum dipahami dengan baik 

ketika melihat rekaman perkuliahan dan kemudian mendiskusikannya di kelas.

1.3. Model flipped classroom
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Model pembelajaran ini bertujuan untuk memberi peserta kuliah pengalaman kerja di 

kehidupan nyata sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan analitis mereka 

dan kemampuan mereka beradaptasi dalam lingkungan yang baru. Work-based learning di 

DMKP UGM diintegrasikan ke dalam kurikulum sehingga peserta kuliah dapat 

menghubungkan antara pemehaman teoritis dan pengalaman di lapangan (field 

experience). Sistem pembelajaran ini dapat dilakukan melalui program magang dan 

kunjungan lapangan. Untuk mendapatkan pengetahun dan informasi di dunia kerja, 

pengajar juga dapat mengundang dosen tamu (guest lecture) baik itu praktisi dibidang 

pendidikan, industri, konsultan professional maupun politisi dan pengambil kebijakan, 

untuk menceritakan pengalaman mereka. Model pembelajaran work-based learning tidak 

hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta kelas terkait dunia kerja tetapi 

juga bertujuan membangun jejaring (networking) dengan para pakar dan profesional di 

sektor publik.

Dalam jangka panjang, work-based learning ditujukan untuk membangun kolaborasi 

yang harmonis antara kampus dengan para pencari kerja. Hubungan ini dapat 

meningkatkan penyerapan kerja mahasiswa yang lulus dari DMKP serta membangun kerja 

sama yang intensif antara kedua institusi dalam bidang kebijakan publik dan 

pemberdayaan masyarakat

1.4.  Model work-based learning
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Kurikulum di DMKP UGM mendukung sistem pembelajaran melalui berbagai metode 

baik dilakukan secara online maupun tatap muka. Para pengajar dan peserta kelas 

berkolaborasi dalam memilih serta menyusun sistem pembelajaran yangtepat sesuai 

dengan disiplin ilmu dan target pembelajaran. Penerapan model blended learning di DMKP 

UGM dapat bervariasi baik berupa workshop, penempatan kerja atau internship, summer 

schools maupun perkuliahan di kelas.

Untuk skema pembelajaran secara online, maka sesi perkuliahan dapat dilakukan secara 

serentak atau synchronous. Dengan format ini, peserta kelas dapat berinteraksi dengan 

pengajar dan peserta kelas yang lainnya pada waktu yang telah ditentukan. Kelas 

synchronous memungkinkan siswa untuk melakukan diskusi secara kelompok, bertanya 

kepada pengajar secara real time.

Selain itu, kelas online juga dapat dilakukan secara asynchronous. Melalui format ini, 

peserta kelas dapat lebih fleksibel untuk terlibat dalam perkuliahan karena tidak adanya 

tatap muka atau interaksi pada waktu tertentu. Format perkuliahan ini dapat menggunakan 

rekaman perkuliahan, video materi perkuliahan lainnya yang relevan, ataupun forum 

diskusi berbasis teks yang memungkinkan adanya dialog antara pengajar dengan peserta 

kelas. Lewat pembelajaran berbasis asynchronous, pengajar juga dapat memperikan 

feedback secara regular terkait tugas kulias, memberikan kuis dengan aplikasi tertentu, 

serta membagi berbagai dokumen yang terkait dengan materi perkuliahan.

Model blended learning atau juga dikenal sebagai pembelajaran secara hybrid adalah 

ketika pembelajaran tradisional berbasis kelas digabungkan dengan pembelajaran online 

dan belajar mandiri. Model pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk memiliki kontrol 

lebih besar atas waktu, tempat kecepatan, dan gaya belajar mereka.

1.5.  Model blended learning
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Model research-based learning bertujuan agar peserta kelas memiliki kemampuan 

melakukan penelitian ilmiah. Penelitian adalah proses mengajukan pertanyaan dan 

menerapkan metode ilmiah untuk menjawabnya. Lulusan pendidikan tinggi harus 

mengenali dan menerapkan metode penelitian untuk memecahkan masalah di sekitar 

mereka. Oleh karena itu, skema pembelajaran di DMKP UGM dengan model research-based 

learning dilakukan dengan membekali peserta kelas dengan kemampuan menggunakan 

alat dan metodologi tertentu sesuai dengan minat peserta kelas.

Kurikulum yang dikembangkan di DMKP UGM juga dilakukan agar peserta kelas dapat 

dengan mudah berpartisipasi dalam berbagai aktivitas penelitian dan membuat koneksi 

yang kuat lintas disiplin ilmu. Kurikulum perkuliahan dirancang agar peserta kelas mampu 

menganalisis berbagai dokumen ilmiah, menginterpretasinya dan menjadikannya sebagai 

pengetahuan dasar untuk mengembangkan kerangka penelitian yang lebih kontributif dan 

aplikatif. 

Dalam proses pembelajaran, pengajar di DMKP UGM akan membangun argumen dan 

kerangka konseptual yang menghubungkan antara realitas di lapangan dan hasil 

penelitian. Para pengajar juga akan mendiseminasikan hasil risetnya kepada peserta kelas 

dan memancing respon peserta kelas terkait realitas dilapangan serta potensi riset yang 

dapat dilakukan di masa depan 

Diantara contoh aktivitas dalam model research-based learning adalah dengan skema 

penugasan berbasis riset, mewajibkan peserta kelas untuk terlibat dalam berbagai kegiatan 

diseminasi riset, menyediakan pendampingan untuk persiapan kompetisi penelitian, serta 

memfasilitasi program pemagangan di institusi riset

1.6.  Model research-based learning 
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Secara sederhana, evaluasi pembelajaran dapat didefinisikan sebagai proses untuk 

mengumpulkan dan menginterpretasikan informasi secara sistematis untuk mengukur 

sejauh mana mahasiswa sebagai peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, 

evaluasi pembelajaran juga bertujuan untuk mendapatkan umpan balik dari peserta didik 

terkait perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran. Departemen Manajemen dan 

Kebijakan Publik (DMKP) FISIPOL UGM meyakini ada ada empat (4) prinsip kunci dalam 

evaluasi pembelajaran:

Validitas data yakni pengumpulan bukti secara sistematis dalam proses penilaian.

Mutu interpretasi yakni kemampuan untuk memahami data yang telah 
dikumpulkan.

Penilaian nilai (judgment of value) yakni memposisikan evaluasi tidak hanya sebatas 
deskripsi atas proses pembelajaran yang telah berjalan; namun juga mengevaluasi 
tujuan di balik proses pembelajaran tersebut. Pencapaian yang diharapkan tidak 
hanya direpresentasikan oleh pencapaian akademis formal dari seorang mahasiswa, 
melainkan juga meliputi perkembangan seorang mahasiswa dalam hal perilaku dan 
pemikiran.

Utilitas dan Relevansi, yakni bahwa proses evaluasi harus berorientasi pada tindakan 
(a willingness to take an action) atau keinginan untuk memperbaiki proses 
pembelajaran pada area-area kunci yang menentukan keberhasilan pencapaian 
tujuan pembelajaran.

Continuous improvement, yakni bahwa evaluasi pembelajaran menjadi bagian 
integral dari manajemen lembaga untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran 
dengan memperhitungkan umpan dari peserta didik serta kapasitas lembaga untuk 
meresponnya.

Sistem Evaluasi
Pembelajaran

1.

2.

3.

4.

5.

BAB VII
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Evaluasi memainkan peran yang sangat besar dalam proses pembelajaran, baik proses 

belajar bagi para mahasiswa maupun proses mengajar bagi para dosen. Secara khusus, 

evaluasi pembelajaran bertujuan untuk membantu para dosen untuk meningkatkan 

kualitas pengajaran. Namun, DMKP juga memahami bahwa departemen memiliki tanggung 

jawab untuk memberikan arahan dan fasilitasi bagi para dosen dalam menyiapkan materi 

dan metode mengajar serta menyediakan fasilitas dan layanan bagi para mahasiswa 

sebagai dukungan untuk membantu proses pembelajaran. Terkait dengan poin terakhir, 

DMKP menyadari bahwa proses pembelajaran yang bermutu hanya akan terjadi apabila 

lingkungan belajar menawarkan dukungan yang memadai. Berangkat pada argumen ini, 

evaluasi pembelajaran di DMKP dimaknai sebagai sistem yang komprehensif dan setiap 

elemen di dalam sistem tersebut akan dinilai kinerjanya. Penilaian ini tentunya dapat 

memberikan gambaran yang menyeluruh bagi DMKP untuk memperbaiki kualitas 

pembelajaran.

Terdapat beragam elemen yang dinilai dalam evaluasi pembelajaran di mana seluruh 

elemen dibagi dalam tiga proses evaluasi, antara lain: 1) Evaluasi input; 2) Evaluasi proses, 

dan; 3) Evaluasi output. Evaluasi input fokus pada penilaian kualitas dan kesiapan 

departemen dalam menyediakan fasilitas dan lingkungan pembelajaran yang baik, dosen 

dalam memberikan pengajaran, dan staf pendukung dalam menjalankan tugas 

administrasi dan akademik. Evaluasi pada aspek input memberikan informasi penting 

terkait tingkat kompatibilitas dan kecukupan fasilitas pembelajaran dalam mendukung 

tujuan pembelajaran, kompetensi dan integritas para tenaga pengajar dalam mengawal 

proses pembelajaran, serta profesionalisme layan pendukung akademik dan 

kemahasiswaan.

Tujuan Evaluasi Pembelajaran

Cakupan Evaluasi dan
Proses Evaluasi Pembelajaran
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Evaluasi proses, secara garis besar, berkaitan dengan penilaian efektivitas mata kuliah 

dan kurikulum, serta pengajaran. Pada evaluasi proses, DMKP akan menilai kesesuaian 

mata kuliah dan kurikulum dengan kebutuhan, peluang, dan tantangan pada saat sekarang 

dan masa depan. DMKP juga menilai strategi pengajaran, serta metode pengajaran. Evaluasi 

pada proses ini dapat memberikan feedback (umpan balik) kepada departemen terkait 

kualitas kurikulum, dosen/staf pengajar terkait cara pengajaran, serta mahasiswa/peserta 

didik terkait proses pembelajaran.

Terakhir, evaluasi output merujuk pada akuntabilitas departemen untuk merespon 

kebutuhan pasar dan bursa kerja, serta memberikan panduan dan menyiapkan 

mahasiswa/peserta didik untuk melanjutkan studi dan mendapatkan pekerjaan.

Berikut adalah penjabaran elemen yang akan dievaluasi dalam setiap proses:

1. Evaluasi input:

A.   Rasio dosen/staf pengajar dan mahasiswa

B.    Kompetensi dosen/staf pengajar

a.     Rekrutmen dan seleksi

b.     Kesesuaian keahlian dengan mata kuliah yang diajarkan 

c.     Kebutuhan pengembangan kompetensi dosen, baik kompetensi 
kognitif, psikomotorik maupun afektif.

C.   Manajemen kinerja dosen/staf pengajar

D.   Kompetensi staf pendukung

E.    Fasilitas dan layanan kepada mahasiswa
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2. Evaluasi proses

A.   Desain dan pengembangan kurikulum

B.   Desain mata kuliah

C.   Proses belajar mengajar termasuk hubungan dosen-mahasiswa

D.   Pembelajaran aplikatif (training and development program)
 

3. Evaluasi output/hasil:

A.   Tingkat kelulusan dan tingkat drop out (putus masa studi)

B.   Durasi rata-rata untuk lulus

C.   Kualitas lulusan (nilai dan prestasi tambahan)

D.  Tingkat employability (masa tunggu bekerja)

E.   Umpan balik dari pemangku kepentingan (stakeholders)

Berikut adalah indikator yang dapat digunakan untuk menilai setiap elemen dalam evaluasi 

pembelajaran:

1. Evaluasi input

A.   Kualitas mahasiswa

a.     Sistem pemantauan mahasiswa

b.    Sebaran mahasiswa berdasarkan wilayah dan latar belakang 
pendidikan

B.    Rasio dosen/staf pengajar dan mahasiswa

Indikator Evaluasi Pembelajaran
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C.    Kompetensi dosen/staf pengajar

2. Evaluasi proses:

A.   Desain dan pengembangan kurikulum

a.     Adaptabilitas: Struktur kurikulum dan mata kuliah disesuaikan 
dengan kondisi masa kini dan kebutuhan serta tantangan masa depan

b.     Relevansi: Kesempatan bagi user dan pemangku kepentingan 
(stakeholders) untuk memberikan feedback terhadap struktur 
kurikulum dan mata kuliah

c.     Keberpihakan: penegasan terhadap nilai-nilai utama yang menjadi 
pegangan departemen dalam mendesain kurikulum

a.     Kriteria rekrutmen dan seleksi dosen/staf pengajar

b.     Kualifikasi, kompetensi mengajar, dan integritas atau etika 
profesional dosen/staf pengajar

D.   Manajemen kinerja dosen/staf pengajar

a.     Kinerja (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat)

E.    Kompetensi staf pendukung

a.     Kriteria rekrutmen dan seleksi staf pendukung

b.     Kualifikasi, keterampilan bekerja, dan etika profesional staf 
pendukung

F.    Fasilitas dan layanan kepada mahasiswa

a.     Fasilitas IT termasuk teknologi penunjang pengajaran seperti 
pembelajaran jarak jauh atau PJJ;

b.     Layanan penunjang pembelajaran asynchronous (podcast dan 
youtube video)

c.     Layanan help desk (pengaduan/penyampaian keluhan, pengajuan 
pertanyaan, dan pemberian saran)
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B.    Desain mata kuliah

a.     Kesesuaian mata kuliah dengan desain besar kurikulum termasuk visi 
dan misi Lembaga (universitas maupun fakultas);

b.     Kesesuaian silabus mata kuliah dengan kondisi masa kini dan 
kebutuhan serta tantangan masa depan;

c.     Kesesuaian silabus mata kuliah dengan rancangan strategi dan 
metode pembelajaran

d.     pengembangan expected learning objectives (ELO)

C.    Proses belajar mengajar

a.     Keselarasan ELO dan metode belajar-mengajar

b.     Efektivitas penyampaian materi kuliah 

c.     Pengembangan dan penggunaan berbagai media pembelajaran

d.     Pemantauan kinerja pengajaran oleh dosen/staf pengajar

e.     Ketersediaan pengajuan banding oleh mahasiswa terkait nilai akhir 
mahasiswa

D.   Pembelajaran aplikatif

a.     Ketersediaan program pelatihan dan pengembangan (training and 
development program) untuk mahasiswa

b.     Kesesuaian program pelatihan dan pengembangan dengan kondisi 
masa kini dan kebutuhan serta tantangan masa depan
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3. Evaluasi output/hasil:

A.   Tingkat kelulusan dan tingkat drop out (putus masa studi)

B.    Durasi rata-rata untuk lulus

C.    Nilai dan prestasi studi

D.   Tingkat employability

E.    Umpan balik dari pemangku kepentingan (stakeholders)

Serangkaian instrumen digunakan untuk menilai setiap elemen dalam proses evaluasi 

pembelajaran. Berikut adalah penjelasan mengenai instrumen yang digunakan:

1. Evaluasi input:

A.   Kualitas mahasiswa

Departemen melakukan pemetaan terhadap latar belakang mahasiswa

Departemen mengadakan public hearing dengan dosen pembimbing 
akademik (DPA) mahasiswa terkait dengan perkembangan (progress) 
pembelajaran mahasiswa

a.

b.

B.    Rasio dosen/staf pengajar dan mahasiswa

Setiap tahun, departemen menghitung jumlah mahasiswa dan dosen; 
lalu, membandingkan hasil perhitungan dengan kesesuaian jumlah 
mahasiswa dan dosen yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran 
yang ideal.

a.

Instrumen Evaluasi Pembelajaran
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C.    Kompetensi dosen/staf pengajar

2. Evaluasi proses:

A.   Desain dan pengembangan kurikulum

a.     Adaptabilitas: Struktur kurikulum dan mata kuliah disesuaikan 
dengan kondisi masa kini dan kebutuhan serta tantangan masa depan

b.     Relevansi: Kesempatan bagi user dan pemangku kepentingan 
(stakeholders) untuk memberikan feedback terhadap struktur 
kurikulum dan mata kuliah

c.     Keberpihakan: penegasan terhadap nilai-nilai utama yang menjadi 
pegangan departemen dalam mendesain kurikulum

a.     Kriteria rekrutmen dan seleksi dosen/staf pengajar

b.     Kualifikasi, kompetensi mengajar, dan integritas atau etika 
profesional dosen/staf pengajar

D.   Manajemen kinerja dosen/staf pengajar

a.     Kinerja (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat)

E.    Kompetensi staf pendukung

a.     Kriteria rekrutmen dan seleksi staf pendukung

b.     Kualifikasi, keterampilan bekerja, dan etika profesional staf 
pendukung

F.    Fasilitas dan layanan kepada mahasiswa

a.     Fasilitas IT termasuk teknologi penunjang pengajaran seperti 
pembelajaran jarak jauh atau PJJ;

b.     Layanan penunjang pembelajaran asynchronous (podcast dan 
youtube video)

c.     Layanan help desk (pengaduan/penyampaian keluhan, pengajuan 
pertanyaan, dan pemberian saran)
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B.    Desain mata kuliah

a.     Kesesuaian mata kuliah dengan desain besar kurikulum termasuk visi 
dan misi Lembaga (universitas maupun fakultas);

b.     Kesesuaian silabus mata kuliah dengan kondisi masa kini dan 
kebutuhan serta tantangan masa depan;

c.     Kesesuaian silabus mata kuliah dengan rancangan strategi dan 
metode pembelajaran

d.     pengembangan expected learning objectives (ELO)

C.    Proses belajar mengajar

a.     Keselarasan ELO dan metode belajar-mengajar

b.     Efektivitas penyampaian materi kuliah 

c.     Pengembangan dan penggunaan berbagai media pembelajaran

d.     Pemantauan kinerja pengajaran oleh dosen/staf pengajar

e.     Ketersediaan pengajuan banding oleh mahasiswa terkait nilai akhir 
mahasiswa

D.   Pembelajaran aplikatif

a.     Ketersediaan program pelatihan dan pengembangan (training and 
development program) untuk mahasiswa

b.     Kesesuaian program pelatihan dan pengembangan dengan kondisi 
masa kini dan kebutuhan serta tantangan masa depan
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3. Evaluasi output/hasil:

A.   Tingkat kelulusan dan tingkat drop out (putus masa studi)

B.    Durasi rata-rata untuk lulus

C.    Nilai dan prestasi studi

D.   Tingkat employability

E.    Umpan balik dari pemangku kepentingan (stakeholders)

Serangkaian instrumen digunakan untuk menilai setiap elemen dalam proses evaluasi 

pembelajaran. Berikut adalah penjelasan mengenai instrumen yang digunakan:

1. Evaluasi input:

A.   Kualitas mahasiswa

Departemen melakukan pemetaan terhadap latar belakang mahasiswa

Departemen mengadakan public hearing dengan dosen pembimbing 
akademik (DPA) mahasiswa terkait dengan perkembangan (progress) 
pembelajaran mahasiswa

a.

b.

B.    Rasio dosen/staf pengajar dan mahasiswa

Setiap tahun, departemen menghitung jumlah mahasiswa dan dosen; 
lalu, membandingkan hasil perhitungan dengan kesesuaian jumlah 
mahasiswa dan dosen yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran 
yang ideal.

a.

Instrumen Evaluasi Pembelajaran
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C.    Kompetensi dosen/staf pengajar

Menilai sistem perekrutan dosen/staf pengajar

Menilai proses penunjukan dosen pengampu dalam mata kuliah

Evaluasi kompatibilitas: kesesuaian antara keahlian/spesialisasi dosen 
dengan mata kuliah yang diampu serta beban kerja setiap dosen;

a.

b.

c.

D.   Manajemen kinerja dosen/staf pengajar

Kinerja publikasi dan pengabdian pada masyarakat

 Laporan Kinerja Dosen: Penilaian terhadap kinerja dosen ;a.

b.

E.    Kompetensi staf pendukung

Penilaian kinerja staf pendukung (laporan kinerja staf pendukung)a.

F.    Fasilitas dan layanan kepada mahasiswa

Penyebaran kuesioner kepada mahasiswa untuk mengevaluasi 
pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sekaligus untuk 
mendapatkan masukan untuk Langkah-langkah perbaikan

Penyebaran kuesioner kepada mahasiswa untuk mengevaluasi materi 
dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ)

Melakukan public hearing dengan organisasi mahasiswa DMKP 
(Gamapi), ketua angkatan mahasiswa, dan perwakilan mahasiswa 
terkait dengan kualitas penyediaan layanan di DMKP

a.

b.

c.

Melakukan benchmarking studies terkait kurikulum yang dibuat oleh 
universitas lain

2. Evaluasi proses:

A.   Desain dan pengembangan kurikulum

a.
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Melakukan survei alumni dan pengguna (tracer study)[GL2] 

Melakukan public hearing dengan user dan pemangku kepentingan 
(stakeholders) lain untuk memberikan (feedback) terhadap struktur 
kurikulum dan mata kuliah

b.

c.

Menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa terkait kesesuaian silabus, 
metode pengajaran dengan kebutuhan mahasiswa.

B.    Desain mata kuliah

a.

Evaluasi Tengah dan Akhir Semester: Menyebarkan kuesioner kepada 
mahasiswa terkait pemenuhan tanggung jawab dosen dalam 
mengajar, cara mengajar dosen, dan kemampuan dosen membangun 
hubungan profesional yang adil dan non diskriminatif terhadap 
mahasiswa.

Public hearing: melakukan dialog dengan organisasi mahasiswa DMKP 
(Gamapi), ketua angkatan mahasiswa, dan perwakilan mahasiswa 
terkait kinerja dosen dalam mengajar dan saran mahasiswa terkait 
perbaikan proses pembelajaran.

C.    Proses belajar mengajar

a.

b.

D.   Pembelajaran praktis

Menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa terkait kesesuaian 
kebutuhan mahasiswa dan jenis pelatihan.

Menyebarkan kuesioner terkait pelaksanaan pelatihan dan jadwal 
pelatihan.

Menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa terkait kualitas pelatihan 
dan narasumber dalam pelatihan.
 

a.

b.

c.
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3. Evaluasi output/hasil:

A.   Evaluasi tingkat kelulusan dan tingkat drop out (putus masa studi)

B.    Evaluasi durasi rata-rata untuk lulus

C.    Tingkat employability

Melakukan tracer study kepada mahasiswa yang baru saja lulus

Tracer study: mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan 
(stakeholders) (user, alumni, dan stakeholder lain) terkait kurikulum 
dan mata kuliah
 

3.  Evaluasi input:

A.   Kualitas mahasiswa

Mendorong peran dosen pembimbing akademik mahasiswa untuk 
memberikan saran akademik kepada mahasiswa terkait pemilihan 
mata kuliah, pemilihan aktivitas merdeka belajar kampus merdeka, 
pemilihan program pelatihan dan pengembangan keterampila

a.

b.

a.

B.    Rasio dosen/staf pengajar dan mahasiswa

Melakukan perencanaan staf akademik jangka pendek dan jangka 
panjang (termasuk rekrutmen,promosi/pengembangan, manajemen 
kinerja, pemutusan hubungan kerja, dan rencana pensiun) dilakukan 
untuk memastikan bahwa kualitas dan kuantitas staf akademik 
memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian dan pengabdian.

a.

Perbaikan Berkelanjutan dalam
Merespon Hasil Evaluasi Pembelajaran
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C.    Kompetensi dosen/staf pengajar

Perekrutan dan promosi staf akademik didasarkan pada sistem 
prestasi, yang meliputi pengajaran, penelitian dan pengabdian.

Penunjukan dosen pengampu dalam mata kuliah ditentukan oleh tiga 
hal: 1) Kualifikasi dan keterampilan mengajar; 2) Etika profesional 
dosen/staf pengajar; 3) Beban kerja dosen/staf pengajar.

a.

b.

D.   Manajemen kinerja dosen/staf pengajar

Membangun sistem kinerja yang lebih baik, seperti: 1) Pemberian 
reward terhadap dosen yang berprestasi; 2) Penegakkan kedisiplinan 
bagi dosen yang tidak menjalankan kewajiban dengan baik atau 
melanggar etika profesional. 

E.    Kompetensi staf pendukung

Membangun sistem kinerja yang lebih baik, seperti: 1) Pemberian 
reward terhadap staf pendukung yang berprestasi; 2) Penegakkan 
kedisiplinan bagi staf pendukung yang tidak menjalankan kewajiban 
dengan baik atau melanggar etika profesional. 

F.    Fasilitas dan layanan kepada mahasiswa

Perbaikan layanan yang sudah ada, misal, sistem pembelajaran jarak 
jauh (PJJ), fasilitas IT, dan penguatan help desk (WeCare).

Penambahan jumlah materi asynchronous bagi mahasiswa dengan 
memanfaatkan beragam media online, seperti, podcast, video, dan 
lainnya.

Merespon perubahan paradigma pembelajaran di masa mendatang, 
DMKP mulai mempersiapkan desain pembelajaran hybrid atau hybrid 
learning ketika pandemi telah selesai.

a.

b.

c.

a.

a.
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2. Evaluasi proses:

A.   Desain dan pengembangan kurikulum

Mengembangkan kurikulum pembelajaran dengan menyesuaikan 
kondisi masa kini dan kebutuhan serta tantangan masa depan, serta 
mempertimbangkan saran dari mahasiswa, alumni, dan user.

Mengembangkan kurikulum untuk basic science sebagai bagian dari 
keberpihakan

a.

b.

B.    Desain mata kuliah

Menyesuaikan mata kuliah atau substansi mata kuliah sesuai desain 
kurikulum

Menyesuaikan topik bahasan mata kuliah dengan menyeimbangkan 
antara kompetensi kognitif, psikomotorik dan afektif

a.

b.

C.    Proses belajar mengajar

 Mengembangkan atau memperkenalkan metode pembelajaran baru 
kepada para dosen (seperti magang, kuliah tamu, studi lapangan, serta 
media pengajaran baru)

Menciptakan iklim perkuliahan yang lebih interaktif/dialogis dengan 
memperbanyak diskusi

a.

b.

D.   Pembelajaran praktis

Mengembangkan training and development program untuk mahasiswa 
dengan menyesuaikan kondisi masa kini dan kebutuhan serta 
tantangan masa depan, serta mempertimbangkan saran dari 
mahasiswa, alumni, dan user. 

Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan magang 
atau kerja praktek lain.

a.

b.
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Berikut adalah tanggung jawab setiap stakeholder dalam setiap elemen yang telah 

disebutkan di atas:

A.  Departemen MKP

a.     Kualitas mahasiswa
b.     Rasio dosen/staf pengajar dan mahasiswa
c.     Kompetensi dosen/staf pengajar
d.     Manajemen kinerja dosen/staf pengajar
e.     Kompetensi staf pendukung
f.      Manajemen kinerja staf pendukung
g.     Fasilitas dan layanan kepada mahasiswa

Evaluasi input:

a.     Desain dan pengembangan kurikulum
b.     Pembelajaran praktis

Evaluasi Proses:

a.     Tingkat kelulusan dan tingkat drop out (putus masa studi)
b.     Durasi rata-rata untuk lulus
c.     Tingkat employability
d.     Umpan balik dari pemangku kepentingan (stakeholders)

 Evaluasi output/hasil:

Tanggung Jawab Pemangku
Kepentingan dalam Evaluasi Pembelajaran
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B.  Dosen/staf pengajar

Evaluasi input:

a.     Kompetensi dosen/staf pengajar

a.     Desain mata kuliah
b.     Proses belajar mengajar

Evaluasi Proses:

a.     Rata-rata masa studi
b.     Nilai atau prestasi studi
c.     Tingkat employability
 

Evaluasi hasil:

C.   Alumni dan pengguna lulusan

a.     Kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan praktis
b.     Kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan praktis
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1. Dosen memiliki silabus mata kuliah dan dosen menjelaskan silabus tersebut di awal 
perkuliahan.

2. Silabus memuat dan memberikan panduan mengenai referensi yang digunakan di perkuliahan.

3. Materi perkuliahan disampaikan sesuai dengan rencana silabus.

4. Materi perkuliahan yang diberikan sudah terikini (up to date).

5. Tugas dan ujian yang diberikan sesuai dengan materi perkuliahan.

Materi Perkuliahan

1. Dosen mempersiapkan materi perkuliahan yang akan diberikan dan menguasai materi tersebut.

2. Materi yang disampaikan dosen mudah dipahami.

3. Dosen merespon pertanyaan mahasiswa secara baik,

4. Dosen memenuhi jam mengajar dan kewajiban mengajar dengan baik.

5. Dosen membangun relasi profesional yang baik dengan mahasiswa.

6. Dosen memperlakukan mahasiswa dengan non diskriminatif.

Dosen Pengampu Mata Kuliah

1. Dosen memanfaatkan salah satu aplikasi Learning Management System (Contoh: eLok, Google 
Classroom, Teams, dsb.) dan fiturnya secara efektif sesuai kebutuhan pembelajaran

2. Dosen memberikan instruksi yang jelas dalam pemberian kuis, tugas, maupun ujian.

Metode Perkuliahan Selama PJJ

1. Hal paling berarti apa yang Anda dapatkan selama mengikuti mata kuliah in? Berikan contohnya 
jika diperlukan.

2. Hal apa yang perlu diperbaiki pada mata kuliah ini? Berikan contoh jika diperlukan.

3. Adakah masukan atau keluhan lain yang ingin Anda sampaikan?

Masukan dan Evaluasi Tambahan (Pertanyaan dalam esai)

Merespon perkuliahan Semester Genap II 2020/2021 yang 
masih akan dilaksanakan secara daring, survey Evaluasi 
Mata Kuliah bertujuan sebagai bagian dari evaluasi kinerja 
proses pembelajaran di Departmen MKP demi perkuliahan 
yang lebih baik.

Item
Evaluasi
Mata Kuliah
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Formulir evaluasi dibuat berdasarkan indikator 
yang sebelumnya sudah disepakati oleh segenap 
civitas academika dan pengurus prodi di 
lingkungan DMKP.

Setiap mata kuliah dan setiap dosen akan 
dievaluasi satu kali setiap semester. Apabila 
perkuliahan dilakukan secara team-teaching, 
maka evaluasi dilakukan per-dosen pengampu.

Formulir evaluasi didistribusikan pada minggu 
ke-5 atau ke-6 (sebelum tengah semester) untuk 
mata kuliah team-teaching dan minggu ke-12 
atau ke-13 untuk mata kuliah tidak team 
teaching.

Data hasil evaluasi hanya dapat diakses oleh Tim 
Manajemen (yaitu pengurus departemen, prodi, 
dan tim asisten).

Pada awal perkuliahan akan diadakan sosialisasi 
kepada dosen dan mahasiswa tentang indikator 
evaluasi mata kuliah.

Laporan hasil evaluasi akan diterbitkan dalam 
format: ringkasan umum (dapat diakses oleh 
para pemangku kepentingan); customised yang 
spesifik (dapat diakses dosen ybs dan Tim 
Manajemen).

Setiap dosen memiliki hak jawab dan bertanya 
terkait hasil evaluasi yang disampaikan oleh 
Departemen dan Prodi.

Setiap hasil evaluasi yang dianggap perlu untuk 
ditindaklanjuti akan dibawa ke rapat pengurus 
departemen/prodi.

Hasil evaluasi dan pelaporan akan menjadi dasar diskusi dalam 
forum dengar pendapat dengan mahasiswa dan akan menjadi 
pertimbangan untuk menentukan pengampu mata kuliah. 
Departemen dan Prodi menjamin kerahasiaan data yang 
diberikan oleh mahasiswa.

12

3 4

56

7 8

9

Kualitas pengajaran merupakan satu aspek yang sangat 
penting dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, perlu 
diadakan prosedur yang jelas dalam proses monitoring 
dan evaluasi. Berikut adalah prosedur evaluasi mata kuliah 
yang akan dimplementasikan:

Prosedur
Evaluasi 
Mata Kuliah
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