
KURIKULUM PRODI ILMU PEMERINTAHAN 

 

Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD APMD ikut mendirikan dan tergabung 

dalam Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia 

(KAPSIPI). KAPSIPI memiliki anggota ratusan Perguruan Tinggi Negeri 

dan Perguruan  Tinggi Swasta yang menerapkan kurikulum dengan 19 

mata kuliah sebagai berikut : 

No.  
Nama Mata 

Kuliah  

 

SKS  
Deskripsi  

1. 

Dasar-Dasar 

Ilmu 

Pemerintahan  

3 

Mata kuliah ini menguraikan dan menjelaskan tentang pemerintahan 

sebagai suatu gejala empiris dan hubungannya dengan kehidupan 

manusia, existensi ilmu pemerintahan sebagai suatu ilmu dan 

seni,pengertian objek dan ruang lingkup kajian ilmu pemerintahan, 

hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu lain, bentuk dan sistem 

pemerintahan,metode dan pendekatan analisa pemerintahan, penelitian 

dan pengembangan ilmu pemerintahan  

2. 
Etika 

Pemerintahan  
3 

Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pemahaman, ketrampilan 

dan kapasitas mahasiswa dalam melakukan analisis dan kontrol 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada etika. 

3.  
Tata Kelola 

Pemerintahan  
3 

Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, 

ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa dalam melakukan 

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.  

4.  
Birokrasi 

Pemerintahan  
3 

Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, 

ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa dalam menjelaskan dan 

menganalisis birokrasi pemerintahan.  

5.  
Pemerintahan 

Nasional  
3 

Mata kuliah ini menelaah dan menjelaskan tentang bentuk-bentuk 

pemerintahan,sistem pemerintahan, tujuan dan fungsi pemerintahan, 

faktor lingkungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, demokrasi 

desentralisasi dan otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

lembaga dan birokrasi pemerintahan,hubungan pusat-daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, dibahas juga konsep reinventing 

government dan good governance.  

6.  
Pemerintahan 

Daerah  
3 

Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, 

ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa dalam melakukan analisis 

terhadap pemerintahan daerah.  
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7.  
Pemerintahan 

Desa  
3 

Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan tentang 

konsep, teori, pendekatan , dinamika perkembangan kebijakan dalam 

pemerintahan desa. Selain itu diberikan juga mengenai tipe, asas dalam 

pemerintahan, struktur kelembagan,hubungan antar lembaga dalam 

pemerintahan desa, dan peranan pemerintah desa dan BPD serta 

keuangan desa, aPBDes dan LKPJ Kepala Desa.  

8.  
Kepemimpinan 

Pemerintahan  
3 

Mata Kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan konsep dan 

teori serta keterampilan kepemimpinan pemerintahan yang ideal dan 

dapat dipraktikan dalam penyelenyelnggaraan pemrintahan baik 

nasional, daerah maupun desa.  

9.  Studi Konstitusi  2 

Mata kuliah ini menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi 

dan konstitusionalisme termasuk di dalamnya UUD 1945 sebagai 

konstitusi Indonesia.  

10.  
Perbandingan 

Pemerintahan  
3 

Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, 

ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa dalam melakukan analisis 

dalam membandingkan pemerintahan.  

11.  
Kebijakan Sektor 

Publik  
3 

Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan konsep, teori 

dan pendekatan serta ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa untuk 

melakukan analisis kebijakan khususnya kebijakan sektor publik yang 

mencakup aspek formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan 

evaluasi kebijakan. Pendekatan yang digunakan bersifat multi disiplin / 

multi perspektif.  

12.  
Pelayanan Sektor 

Publik  
3 

Mata kuliah ini didesain untuk memberikan ketrampilan dan 

kapabilitas mahasiswa untuk melakukan memahami konsep dasar dan 

mengidentifikasi isu serta mengembangkan praktek tata kelola 

pelayanan sektor publik untuk mendukung tata kelola pemerintahan 

yang baik. Pendekatan yang digunakan bersifat multi disiplin / multi 

perspektif  

13.  

Tata Kelola 

SDM 

Pemerintahan  

3 

Mata kuliah ini didesain untuk memberikan ketrampilan dan 

kapabilitas mahasiswa untuk melakukan praktek tata kelola SDM 

Pemerintahan yang mencakup fungsi, pengembangan pegawai serta 

teori penataan kepegawaian. Pendekatan yang digunakan bersifat multi 

disiplin / multi perspektif  

14.  

Tata Kelola 

Keuangan 

Pemerintahan  

3 

Mata kuliah ini didesain untuk memberikan Pengetahuan serta 

ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa untuk melakukan analisis tata 

kelola keuangan pemerintahan. Pendekatan yang digunakan bersifat 

multi disiplin / multi perspektif.  

15.  

Teknologi 

Informasi 

Pemerintahan  

3 

Mata kuliah ini didesain untuk memberikan keterampilan dan 

kapabilitas mahasiswa membahas konteks global yang 

melatarbelakangi berkembangnya kajian dan kebijakan aplikasi e-

Government, termasuk mengenai perkembangan teknologi, informasi 

dan komunikasi dalam era globalisasi serta dampaknya pada 

manajemen dan pelayanan pemerintahan  
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16.  
Ekologi 

Pemerintahan  
3 

Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan dan 

keterampilan mengenai hubungan penyelenggaraan pemerintahan di 

Indonesia dengan berbagai faktor internal dan eksternal, menyangkut 

struktur, fungsi, proses dan lingkungan pemerintahan baik nasional, 

global maupun daerah.  

17.  
Komunikasi 

Pemerintahan  
3 

Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan dan 

keterampilan tentang komunikasi pemerintahan baik komunikasi 

internal, komunikasi antar lembaga maupun komunikasi dengan pihak 

luar (Masyarakat dan pihak swasta) terkait dengan penyelenggaraan 

fungsi-fungsi pemerintahan dan kontribusi komunikasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan .  

18.  
Hukum Tata 

Pemerintahan  
3 

Mata kuliah ini menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan hukum 

tata pemerintahan,antara lain sumber-sumber hukum tata 

pemerintahan, susunan pemerintahan Indonesia, keputusan tata usaha 

negara, badan hukum publik dan privat, barang-barang milik 

pemerintah atau negara, campur tangan penguasa dalam kehidupan 

masyarakat, kedudukan hukum para petugas publik, perbuatan 

pemerintah, keabsahan tindak pemerintahan, tindakan atau 

perlindungan hukum di Indonesia, serta peradilan tata usaha negara.  

19.  
Metodologi Ilmu 

Pemerintahan  
3 

Mata kuliah ini didesain untuk membentuk kemampuan mahasiswa 

sehingga dapat memahami gejala-gejala pemerintahan, menganalisa 

masalah-masalah pemerintahan serta memecahkan berbagai 

problematika pemerintahan secara ilmiah dengan menggunakan 

berbagai metode dan pendekatan. Oleh sebab itu di dalam mata kuliah 

ini dibahas tentang bagaimana: memahami, menguji,mengembangkan 

dan membangun suatu konsep,generalisasi dan teori pemerintahan 

(theory building).Mengkaji metode dan pendekatan-pendekatan analisa 

apa saja yang bisa digunakan di dalam menganalisa dan memecahkan 

problematika pemerintahan yang terjadi di lapangan empiris.  

 


