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1.
P I.Pol
1. P.I.Pol :
1.Hamid Widodo dan Kushandayani
3



2.Edi Santosa dan Rina Martini



MK ini memberikan pemahaman terhadap konsep-2 dasar dalam Ilmu Politik seperti Power, legitimacy, authority,dan influence. Topik-topik seperti pembagian kekuasaan secara fungsional, teritorial dan politik dibahas dalam kerangka pikir pelaksanaan konsep-2 dasar di atas. Topik yang lain adalah hubungan Negara dan masyarakat, politik konstitusional, integrasi politik, budaya politik juga mendapatkan perhatian untuk dibahas. 


2.
Sistem Ek.Ind 
2. PiEk (Dasar-2 Ekonomi Makro dan Mikro)
3


    Sulistyowati dan Wiwik Widayati



MK ini memberikan dasar-2 ekonomi makro dan mikro. Mhs diharapkan mendapatkan pemahaman tentang metode dan indikator yang digunakan dalam memecahkan masalah-2 ekonomi makro dan mikro dan hubungan diantara ekonomi rumah tangga, mikro (perusahaan) dan makro (Negara).


3.
Manajemen
3. Manajemen Pemerintahan (Asas-2 Manajemen)
3

Pemerintahan
    Warsito dan Puji Astuti



MK ini memperkalkan mhs dengan prinsip-2 umum manajemen pemerintahan.serta pemikiran dan argument dibalik upaya reformasi manajemen pemerintahan. Diskusi mengenai reformasi birokrasi ditempatkan dalam konteks perdebatan pemikiran New Public Management (NPM) dan New Public Service (NPS). Topik-topik yang dibahs meliputi:nilai-2 dalam manajemen pemerintahan, privatisasi, networks, client-focus, dan pemerintahan secara keseluruhan (whole-of-government).


4.
Statistik Sosial 
4. Metode Penelitian Kuantitatif
3


    Suwanto Adi dan A.Taufik



MK ini memberikan dasar bagi mhs untuk melakukan penelitian politik dengan metode kuantitatif. Metode kuantitatif mempertanyakan ‘How many of them are there?”. Dengan mencoba untuk bebas nilai, focus ditujukan kepada data yang sangat bersifat politik. Pembahasan meliputi topic-2 jenis data kuantitatif, proses analisis data: analisis univariate, bivariate, multivatiate, time-series, multi-level/kontekstual, dan metode kuantitatif lain. Disamping itu juga dibahas tentang kritik dan kelemahan serta keunggulan metode ini.


5.
Metodologi 
5. Metode Penelitian Kualitatif
3

Pemerintahan I
    P.Harsasto dan Wijayanto



Mata Kuliah ini didesain untuk mengenalkan mhs kepada prinsip-2 dan metode penelitian kualitatif.  Pada awal kuliah akan dibahas letak penelitian kualitatif dalam ilmu politik maupun hubungan diantara metodologi kualitatif dan kuantitatif.  Dalam perkuliahan selanjutnya akan dibahas mengenai metode-metode utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif seperti observasi partisipan, interview, penelitian arsip dan analisis sejarah. Dalam pembahasan diupayakan untuk selalu menghubungkan teori dan aplikasinya, sehingga tidak saja akan dipahami secara komparatif kekuatan dan kelemahan tiap-tiap metode  tapi juga mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam menggunakan tiap-tiap pendekatan. Perlu mendapatkan perhatian disini adalah kenyataan bahwa suatu penelitian seringkali menggunakan sumber-2 data yang bermacam-2 baik kuantitatif maupun kualitatif. Aturan umum yang harus ditaati adalah pertanyaan penelitian harus menjadi dasar pemilihan pendekatan dan data, bukan sebaliknya.


6.
Metodologi 
5. Metodologi Penelitian Politik 
3

Pemerintahan II
    Suwanto Adi dan Fitriyah



MK ini memberikan pemahaman mengenai scope, isi dan metodologi dalam ilmu politik. Disamping itu MK ini juga menyediakan arahan tentang perdebatan teoritis dalam ilmu politik. Perkuliahan dibagi menjadi 3 bagian penting. Setelah memaparkan berbagai pendekatan dalam ilmu politik (e.g. institutionalism, behavioralism, new institutionalism, Marxism, feminism, critical studies), bagian kedua membahas pertanyaan kunci tentang metodologi yang diperdebatkan dalam ilmu politik. Bagian ketiga membahas teori-2 negara dan kekuasaan politik. MK ini mengharuskan mhs untuk mempraktekan penelitian politik secara berkelompok.













7.
Seminar dan
7. Seminar Proposal Skripsi
2

Diskusi
Mata kuliah ini ditujukan untuk membantu mahasiswa dalam menyiapkan proposal penelitian yang akan dilanjutkan menjadi skripsi. Secara terjadwal mahasiswa mempresentasikan proposalnya untuk mendapatkan masukan dari teman-temannya maupun dosen. Pada akhir kuliah diharapkan mahasiswa sudah memiliki proposal yang cukup memadai untuk diajukan sebagai proposal skripsi


8.
Pengantar Ilmu
8. Dasar-Dasar Pemerintahan
3

Pemerintahan
    Kushandayani dan Nunik Retno



Pergeseran framework dalam ilmu pemerintahan dari government menjadi governance merupakan isu pokok pembahasan MK ini. Cakupan yang dibahas adalah Varian pemikiran tentang governance, pendayagunaan mekanisme pasar pada pemerintahan, networking, pengelolaan konflik dan penegaan hukum, social capital dan menata tata kelola pemerintahan yang baik. Mahasiswa diajak untuk memahami keseluruhan cakupan bahasan dengan lebih banyak melakukan pembahasan kasus.


9.
Teori Politik
9. Teori Politik            
3

Kontemporer
    Hamid Widodo dan Nur Hidayat Sardini



Kuliah ini akan dirancang untuk mencapai beberapa misi: pertama, mahasiswa diajak  menjelajahi berbagai teori. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengenal, mengetahui  dan  memahami berbagai macam  keragaman teori-teori  politik, termasuk di dalamnya;  variasi teori-teori politik dilihat dari tradisi pemikiran maupun variasi teori-teori politik berdasarkan tema kajian. 
Kedua, menjadikan kegiatan berteori sebagai kegiatan yang biasa, berguna dan menyenangkan. Kuliah ini diharapkan sebagai medium untuk membiasakan mahasiswa berpikir dan bekerja dengan kerangka teoritis yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam bekerja dengan kerangka teoritis artinya mahasiwa bisa memilih lensa teori tertentu dalam upaya  memahami berbagai fenomena politik yang dihadapinya sehari-hari, tentunya dengan kesadaran tentang kehandalan dan keterbatasannya.  
  

10.
Filsafat Ilmu
10. Manajemen Interpersonal  
2


     



Kuliah ini didesain untuk mahasiswa agar dapat meningkatkan efektifitas  dalam melakukan pengorganisasian: diri sendiri, rekan, atasan, bawahan dan pemain-2 kunci di dalam dan di luar organisasi. 
	Teknik-2 apa saja yg biasa digunakan dalam mempengaruhi orang dan bagaimana meningkatkan pengaruh? 

Bagaimana menciptakan hubungan hub.yg baik dengan atasan dan rekan sekerja?
Bagaimana membuat networks untuk meningkatkan efektivitas? 
	Mengetahui kekuatan kita dan bagaimana meningkatkannya? 

Bagaimana bertindak secara seimbang diantara tindakan yang otentik dan diplomatis serta memahami batas-2 etis tindakan kita? 
Bagaimana kita membangun partnership dan koalisi yang efektif? 
Bagaimana membentuk dan bertindak dalam tim yang memiliki prestasi tinggi?


11.
Politik 
11. Politik Global 
3

Internasional
      TCU dan Reni W



Kuliah ini bertujuan, pertama, sebagai pendahuluan bagi pemahaman politik global dengan memberikan pengetahuan dasar yang berisi pokok-pokok, prinsip-prinsip, hal-hal yang umum yang berkaitan dengan dengan politik pada aras global. Kedua, membantu para mahasiswa untuk dapat memahami dengan mudah mengenai masalah-masalah global baik pada masa lalu maupun pada saat sekarang. Diharapakn dengan mengikuti MK ini mahasiswa memiliki wawasan global.


12.
Kepemimpinan
12. Kepemimpinan Politik 
3

dan Etika
      Warsito dan Nunik Retno


Pemerintahan
MK ini memberikan dasar pemahaman akan lingkungan personal, strategik dan kelembagaan yang harus dihadapi setiap pemimpin dalam melaksanakan tugasnya. Fokus diberikan kepada pengembangan strategi kepemimpinan, negosiasi dan manajemen konflik, serta kepemimpinan dalam politik kontemporer. Mhs diharapkan dapat melakukan eksplorasi terhadap kalkulasi strategis yang digunakan pemimpin dalam melakukan mobilisasi dukungan, memperoleh pengaruh personal, membangun koalisi, dan melaksanakan kewenangan kelembagaan dalam mencapai tujuan dan menerapkan pemecahan masalah yang workable dalam menghadapi masalah-2 sosial.










13.
Birokrasi 
13. Birokrasi dan Politik Indonesia 
3

Indonesia
      Fitriyah dan Rina M



Mata kuliah ini mengantarkan mahasiswa mengetahui dan memahami arti penting birokrasi baik bagi rakyat maupun bagi pemerintah. Untuk sampai pada tujuan itu maka mahasiswa harus mengetahui tentang beberapa definisi birokrasi, sejarah perkembangan birokrasi, hubungan birokrasi dengan budaya suatu bangsa dan perbandingan fungsi dan peran birokrasi di negara lain. Agar pengetahuan mahasiswa tentang implementasi birokrasi di beberapa instansi lebih mendalam maka diadakan diskusi yang mengupas tentang birokrasi di kantor-kantor pemerintah daerah.


14.
Sistem Hukum
14. Politik Hukum Indonesia 
3

Indonesia
      Fauzi dan Wiwik Widayati



Kuliah sistem hukum ini  dimaksudkan untuk  memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada  mahasiswa mengenai hukum dengan berbagai dinamikanya. Beberapa topik penting diantaranya menyangkut mengenai hukum sebagai bagian dari proses peradaban, fungsi hukum dalam negara modern, hukum sebagai bagian dari instrumen kebijakan dan politik hukum indonesia. Dalam MK ini hukum tidak dilihat secara positivistic, tetapi dinamis dalam konteks budaya dan ekonomi politik Indonesia.


15.
Keuangan 
15. Politik Keuangan dan Anggaran Negara
3

Negara dan 
      Fauzi dan Wiwik Widayati


Politik Perpajakan
Pembiayaan negara (public finance) merupakan salah satu aspek penting dari kebijakan negara yang akan menentukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di dalam praktek, kebijakan-kebijakan yang termasuk dalam public finance akan melibatkan aspek politik, administrasi, ekonomi, maupun aspek hukum. Pendekatan yang akan dipakai dalam mengantarkan mata kuliah ini dengan demikian adalah pendekatan eklektik, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa semua aspek tadi akan berpengaruh terhadap kualitas kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hal pertama yang harus diketahui oleh pemerintah adalah siklus anggaran yang dipakai sebagai pedoman oleh aparat pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan operasional di bidang keuangan negara. Dalam kuliah ini juga akan dibahas masalah-masalah politis yang menyangkut bidang perpajakan, kebutuhan akan reformasi perpajakan di Indonesia serta efisiensi dan efektifitas dalam pemungutan pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.


16.
Pengantar
16. Studi Kependudukan 
3

Demografi
      A.Taufiq dan Agus Hermani/Tandyo



Kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami konsep-konsep utama dalam bidang kependudukan, yakni tentang fertilitas, mortalitas, mobilitas, ketenagakerjaan dan kebijakan kependudukan, serta diberikan juga kemampuan proyeksi penduduk dengan menggunakan “mathematical method”  


17.
Kebijakan 
17. Analisis Kebijakan 
3

Pemerintahan
      TYS dan Ghulam M



Kuliah ini bertujuan untuk membantu para mahasiswa yang berminat mempelajari dan ingin memahami kebijaksanaan pemerintahan. Bagian pertama kuliah ini khusus mempelajari beberapa konsep, teori dan model dalam kebijaksanaan pemerintahan untuk membantu dalam mendeskripsikan, menjelaskan dan menganalisis proses pembuatan dan evaluasi kebijaksanaan. Bagian kedua dari kuliah ini mengkonsentrasikan pada studi kasus kebijaksanaan pemerintahan terpilih. Materi kuliah yang dibicarakan dalam bagian pertama kuliah dipakai untuk menganalisis  kebijaksanaan pemerintahan yang dibahas


18.
Teori 
18. Ekonomi Politik Kebijakan Pembangunan 
3

Pembangunan
      Purwoko dan Dewi Erowati



MK ini memberikan pemahaman terhadap perkembangan mutakhir ekonomi politik pembangunan. Untuk itu MK ini dibagi menjadi 3 bagian: pertama, review teori-2 pembangunan ekonomi dan peran proses politik dalam teori tersebut. Kedua, aspek politik dari pembangunan di negara-2 berkembang, terutama Indonesia. Ketiga merupakan pembahasan kasus-2 yang didasarkan teori-2 yg dibahas sebelumnya. Pertanyaan-2 mendasar yang ingin dijawab adalah sejauh mana politik memiliki pengaruh terhadap pembangunan ekonomi? Sebaliknya sejauh mana struktur ekonomi mempengaruhi politik? Mengapa pemerintah membuat kebijakan yang menghambat pembangunan? Bagaimana lembaga-2 yg sebetulnya tidak berguna tetap dipertahankan? Apakah lembaga-2 politik memiliki dampak terhadap kebijakan yg dihasilkan?  Pertanyaan-2 ini akan menjadi dasar diskusi dalam perkuliahan 







19.
Praktek
19. Magang
NK

Magang
      Ghulam M    



Merupakan MK yang bagian integral dari MK konsentrasi, dalam arti magang dilakukan sesuai dengan konsentrasi yang diambil. Magang dilakukan ketika mengambil salah satu MK konsentrasi dan nilai yang diperoleh menjadi satu dengan nilai MK tersebut. Dengan melakukan magang mhs diharapkan dapat merasakan bagaimana teori-2 yang dipelajari di bangku kuliah dilaksanakan di lapangan. Mhs juga akan mendapatkan skill yang akan sangat berguna ketika bekerja nanti. Mhs diharapakan untuk melakukan magang di salah satu instansi pemerintah, LSM, Parpol atau badan-badan lain  untuk memperoleh pengalaman melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan yang nyata. Diharapkan mahasiswa memilih tempat magang yang sesuai dengan bidang karir yang nantinya ingin dikembangkan mahasiswa yang bersangkutan.


20.
Ekonomi
20. Bisnis dan Politik
3

Politik
      P.Harsasto dan Hermini



MK ini memberikan perhatian kepada perspektif teoritis dan praktis mengenai hubungan bisnis, masyarakat dan Negara. Di dalamnya dikaji berbagai variasi interaksi diantara Negara dan pasar. Sifat dan tingkatan keterlibatan Negara dalam proses bisnis akan dikaju dengan pembahasan kasus-2 di Indonesia maupun Negara lain. Perkembangan konstelasi ekopol global dibahas untuk mendpatkan pemahaman tentang perubahan kebijakan liberalisasi, deregulasi dan privatisasi terutama di negara berkembang dan Indonesia. Tarik ulur kepentingan bisnis dan negara serta bagaimana sikap para politisi dalam mendudukan persoalan secara tepat merupakan hal yang mendapatkan perhatian khusus dalam MK ini.


21.
Perencanaan
21. Perencanaan Strategis
3

Regional
      Turtiantoro dan Dewi Erowati



Untuk menjawab ketidakpastian eksternal suatu organisasi baik publik maupun privat harus melakukan perencanaan secara strategis terhadap isu-2 manajemen. MK ini membahas dasar-2 dilakukannya perencanaan strategis yang  bertumpu kepada analisis lingkungan, yaitu proses menangkap sinyal-2 yg dating dari lingkungan yang lebih besar, membuat analisis signifikansi thd organisasi, dan mencari sinyal yg paling relevan bagi organisasi. Aktivitas yg terlibat dalam kegiatan ini terdiri dari : (1) mengidentifikasikan isu-2 yg muncul, (2) monitoring atas isu-2 dengan prioritas yg tinggi dan, (3) melakukan forecasting.


22.
Proses
22. Studi Lesgislasi 
3

Legislatif
      Edi Santosa dan Sulistyawati



Mata kuliah ini menyediakan aplikasi atau modifikasi  trias politika di Indonesia (terutama yang menyangkut legislatif). Perjalanan  lembaga legislatif sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia, baik yang ada di pusat maupun di daerah akan dibahas dalam perkuliahaan. Dibahas pula kekuatan politik yang berperan dalam lembaga legislatif dan faktor-faktor yang mempenagruhi mekanisme kerja lembaga tersebut. Diharapkan mahasiswa mengetahui dan memahami produk perundang-undangan baik di pusat mapun di daerah. Mahasiswa diharapkan juga mengetahui tentang tata tertib, hak dan kewajiban masing-masing struktur dan kekuatan yang ada dalam lembaga legislatif tersebut. Sehingga mahasiswa memahami secara komprehensif tentang proses kerja lembaga legislatif sesuai dengan fungsinya baik teknis maupun politis.


23.
Kapita Selekta
23. Manajemen Program Pembangunan 
3

Pembangunan
      M. Adnan dan Hermini Susiatiningsih    



MK ini mempelajari kompleksitas masalah dalam organisasi pelayanan public serta membahas solusi yang mungkin dilakukan. Dalam MK ini diupayakan untuk menghubungkan teori dan praktek yang akan memberikan pengetahuan dan ketrampilan bagi mhs dalam:Peran manajemen dan organisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan serta pelayanan public., Mengukur efektivitas, efisiensi dan kualitas manajerial dan performa organisasi, serta memahami factor-2 yang memiliki pengaruh terhadap outcomes, Mengenali masalah pelayanan public dan menemukan kesempatan dan jalan untuk memperbaiki kualitas organisasi pelayanan public, Peran dan cara kerja manajer organisasi pelayanan public, Sebagai manajer yang sensitive terhadap masalah etika, baik pada level individual maupun organisasi dengan pemberian tekanan kepada pengembangan integritas, profesionalisme dan tanggungjawab social, Sebagai manajer yang memiliki ketrampilan bekerja dalam  dan berbagai peranan yang berbeda.












24.
Politik dan
24. Politik Pertanahan 


Hukum Agraria
      Fauzi dan Wiwik Widayati    



MK ini membahas kebijakan pemerintah yg menyangkut bidang pertanahan. Pembahasan dimulai dari pandangan teoritis mengenai makna penting bidang pertanahan dalam pembangunan. Pendekatan sejarah digunakan untuk membahas perkembangan kebijakan pertanahan sampai saat ini. Konteks politik yang melingkupi munculnya suatu kebijakan menjadi perhatian utama. Bidang yang sarat dengan kepentingan politik ini memberikan ruangan bagi mahasiswa untuk menelaah kasus-kasus pertanahan sampai saat ini. Topik-2 perkuliahan : kemungkinan tata guna tanah, perubahan tata-guna tanah, pendekatan ekologi dan pendekatan sosial politik, aktor-2 utama yang terlibat dalam kebijakan pertanahan lokal dan aspek politik dll.




25.
Perbandingan
25. Politik  Lingkungan 
3

Sistem Politik
      Edi Santosa dan Supratiwi 



Persoalan lingkungan selama ini semata-mata dilihat dari kacamata ekologi, sehingga ketika degradasi lingkungan terjadi  pemecahan persoalan yang dilakukan hanya adhoc dan tidak mampu mengeliminasi persoalan yang sesungguhnya. MK ini akan memberikan pemahaman kepada mhs bahwa lingkungan harus dilihat sebagai domain kebijakan yg sarat kepentingan politik. Oleh karenanya perbincangan mengenai distribusi politik akan sangat kental dalam membahas kebijakan lingkungan. Pembahasan juga akan dilakukan dengan menggunakan metode komparatif, baik antar negara, antar daerah di Indonesia ataupun antar rejim politik di Indonesia.


26.
Pembangunan
26. Perilaku Politik


Politik
      Susilo Utomo dan Rina M    



MK ini memberikan dasar-2 pemahaman mengapa individu-2 tertarik dalam kegiatan politik, mengapa sebagian orang melibatkan diri mereka dalam politik  dan sebagian yang lain tidak, dalam politik, nasional maupun local. Pertanyaan-2 yang ingin dijawab dalam MK ini misalnya mengapa tiap-2 orang memiliki pilihan yang berbeda? Mengapa mereka berpartisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan politik yang berbeda? Mengapa mereka di suatu masa aktif dalam politik tapi menjadi pasif di waktu yang lain? Dalam mencoba menjawab pertanyaan-2 ini MK ini akan mendiskusikan pendekatan-2 dalam ilmu politik yang dikembangkan untuk mempelajari perilaku memilih, secara umum maupun di Indonesia, efek perubahan social dan politik dalam jangka panjang , proses sosialisasi, sikap politik, lembaga politik terhadap perilaku electoral (voting dan non-voting). MK ini akan ditutup dengan diskusi mengenai konsekuensi dari perilaku politik terhadap perkembangan demokrasi.


27.
Pemikiran
27. Masyarakat Sipil dan Pembangunan 
3

Politik
      Susilo Utomo dan Wijayanto 



Peran Masy sipil yang mempengaruhi dan dipengaruhi globalisasi, demokratisasi dan pergeserean tata pemerintahan nasional maupun Internasional.
	Konsep masy sipil dan hubungannya dengan perubahan sosial 

Memberikan perhatian khusus kepada tantangan-2 yang dihadapi   para pemimpin masy sipil dalam melakukan perubahan. 
Mendiskusikan isu-2 yg harus dihadapi masy.sipil sebagai salah  satu segmen masy, terutama ketika harus berhubungan dengan aktor-2 pemerintah dan bisnis. 
Dibahas pula masy.sipil sebgai aktor dan inovator dalam tata pemerintahan nasional, dan peran penting dalam isu-2 seperti HAM, kemiskinan, korupsi
	Membangun kesadaran dan pemahaman serta ketrampilan mengenai peran masy.sipil dalam inivasi sosial dan pembelajaran masy. 



28.
Parpol dan
28. Manajemen Parpol dan Pemilu 
3

Pemilu
      Hamid Widodo dan Nur Hidayat Sardini 



Untuk memahami teori-teori tentang partai politik pada umumnya dan melihat bagaimana kaitan praktek kepartaian dengan sistem sosial dan politik di beberapa negara. Fokus kuliah ditujukan untuk memberikan dasar bagi mahasiswa pengetahuan dan skil yang berhubungan dengan manajemen parpol dan pemilu. Pembahasan juga akan dilakukan untuk memahami bagaimana parpol melakukan pemasaran politik. Sehubungan dengan tujuan ini para mahasiswa juga didorong untuk ikut serta berpikir dan mengemukakan pendapat tentang bagaimana teori-teori tersebut mempunyai














29.
Komunikasi 
29. Strategi Komunikasi Politik 
3

Politik
      P.Harsasto dan Nunik Retno



Mata kuliah komunikasi politik memberikan dasar pengetahuan dan analisis proses-proses komunikasi yang berdampak pada proses politik dengan titik berat pada sudut pandang   ilmu politik. Kuliah ini memberikan tekanan kepada hubungan dua arah diantara industri media, saluran media, jurnalis, masyarakat dan elit politik. Dalam MK ini mahasiswa diajarkan untuk membuat material kompol baik untuk media cetak, maupun media elektronik(termasuk iinternet) yg merupakan bagian dari public relation politics yang harus dikuasai organisasi politik. Secara keseluruhan mhs diharapkan akan dapat membuat perencanaan strategi komunikasi politik, mulai dari strategi media sampai management citra dan informasi.


30.
Psikologi
30. Psikologi Politik 
3

Politik
      TCU dan Hermini



Fokus MK ini adalah mempelajari faktor - faktor psikologis yang mempengaruhi tingkah laku politik serta efek psikologis dari peristiwa - peristiwa politik. Namun demikian, mata kuliah ini juga mempelajari motivasi serta sarana - sarana yang dipakai untuk mempengaruhi tingkah laku politik maupun bentuk - bentuk tingkah laku politik itu sendiri, baik secara individual maupun kolektif.


31.
Sistem Pemnas
31. Kelembagaan dan Proses Pemerintahan  
3


      Indonesia



      Suwanto Adi dan Nur Hidayat Sardini 



MK ini membahas politik dalam perspektif hubungan kelembagaan. Dinamika perubahan kelembagaan, hubungan antar lembaga serta konteks kekuasaan lembaga menjadi fokus pembahasan. Maraknya pembentukan lembaga baru serta akibat politisnya juga mendapatkan tempat  untuk dibahas dalam MK ini. Perilaku, peran dan pengaruh lembaga-lembaga kunci seperti Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif mendapatkan proporsi pembahasan yang besar dalam MK ini.


32.
Sistem
32. Politik Desentralisasi Indonesia  
3

Pemerintahan
      Fitriyah dan Dewi Erowati 


Daerah
Mata kuliah Politik Desentralisasi menyediakan pembahasan dasar politis, fiskal maupun administratif dilaksanakannya desentralisasi. Akan didiskusikan pula mengenai harapan yang besar terhadap desentralisasi dibandingkan dengan pengalaman empirik, serta kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan politik yang merupakan variabel-2 dampak desentralisasi terhadap performance pemerintah lokal. 


33.
Perbandingan
33. Perbandingan Politik Lokal 
3

Sistem Pemda
      TYS dan Ghulam M 



Mk ini membahas politik lokal di berbagai belahan dunia. Mhs akan diberikan pemahaman tentang proses politik lokal dari berbagai negara. Pertanyaan-2 penting tentang mengapa begitu banyak perbedaan politik lokal diantara negara yang satu dengan yang lain? Dimana kekuasaan politik berada dalam konteks hubungan pusat-daerah  di berbagai negara? Bagaimana perwujudan pemerintah lokal dan bagaimana konsekuensinya terhadap hubungan-2 politik  yang ada? 


34.
Pembangunan
34. Manajemen Networking
3

Politik
      M. Adnan dan Ghulam M 


(Pilihan)
Untuk mencapai tujuan demokrasi yang berkaitan dengan kesamaan, partisipasi dan akuntabilitas diperlukan peranserta masy yang terorganisasi dengan kemampuan untuk mengartikulasikan kepentinganny secara efektif. Publik manajer dihadapkan pada banyak dilemma:ketidakjelasan tujuan pem-an karena adanya negosiasi, masy yg mana yg diwakili, bgmn membangun legitimasi, membuat keseimbangan diantara kebebasan dan pertanggungjawaban, bgmn mengelola aktor, ide dan interest yang kompleks. Untuk itu diperlukan kemampuan networking, membangun energi kolektif dan mencapai tujuan kolektif.   Kegagalan    mengelola
jaringan merupakan kegagalan pemerintahan. ”Ketidakhadiran” pemerintahan (no governance) yg terjadi di Indonesia saat ini merupakan perwujudan dari kegagalan membangun jaringan. MK ini membahas arena networking, policy networking, implementation networking  dan kendala2 networking, serta bagaimana proses belajar menuju networking yang efektif










35.
HPD
35. Hubungan Keu.Pusat dan Daerah Indonesia 
3


      Warsito dan Sulistyawati 



Mata kuliah ini memberikan pemahaman bentuk yang paling baik dari hubungan pusat-daerah, terutama berkenaan dengan isu-isu keuangan. Bentuk hubungan ini pada gilirannya akan menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Tarik ulur diantara pusat dan daerah selalu mewarnai dinamika hubungan ini. Mhs akan diajak untuk mendikusikan kasus-kasus yang diambil dari pengalaman Indonesia maupun Negara lain, sehingga akan diperoleh perspektif yang lebih tajam dalam melakukan analisis terhadap kualitas hubungan pusat dan daerah di Indonesia.


36.

36. Manajemen Program  Pembangunan 
3


      M. Adnan dan Hermini Susiatiningsih



MK ini memberikan skill kepada mhs untuk melaksanakan proyek-2 pembangunan ekonomi maupun politik. Mhs diberi pemahaman tentang hal-2 yang krusial dalam manajemen proyek, diantaranya: 
Perubahan kelembagaan dan pembelajaran organisasi, serta capacity building Untuk itu diperlukan pemahaman tentang analisis pembangunan ekonomi dan politik di Indonesia,Indikator pencapaian dan monitoring implementasi, Penganggaran dan monitoring proyek serta Monitoring dan Evaluasi Diakhir kuliah diharapkan mhs memiliki kemampuan manajerial dalam menangani proyek-2 baik pada level local maupun regional dan nasional.


37.

37. Analisis Kebijakan Pemerintahan  
3


      TYS dan Ghulam M 



Dalam MK ini mhs diberikan dasar tentang uraian mengenai data, informasi dan berbagai alternatif yang mungkin ditempuh untuk menentukan sebuah kebijakan.Analisis kebijakan merupakan nasehat/bahan pertimbangan bukan merupakan keputusan. Mhs juga diberi pemahaman arti penting analisis kebijakan yaitu: Pertimbangan rasional dan obyektif menjadi dasar pembuatan kebijakan; Analisis yang baik dan komprehensif memungkinkan kebijakan didesain dengan sempurna untuk mencapai kesejahteraan;Persoalan kebijakan bersifat multidimensional (berkait satu dengan lain);Analisis yang baik menyediakan panduan yang komprehensif bagi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;Memberikan peluang yang besar bagi peningkatan partisipasi publik. Untuk melakukan analisis kebijakan mhs dibekali dengan model-2 dasar analisis kebijakan, dan teknik-2 analisis kebijakan seperti:SWOT Analysis; Cost Benefit Analysis (CBA)  terbagi menjadi :Cost Effective Analysis (CEA) dan Opportunity Cost Analysis; PETS Analysis dan Balanced Scorecard Analysis (BSA).


38.

38. Politik dan Manajemen Perdesaan 
3


      Kushandayani dan Supratiwi 


(Pilihan)
MK ini memberikan pengetahuan dan skill tentang politik dan manajemen perdesaan. Diskusi diarahkan kepada perspektif politik perdesaan , partisipasi masy.serta kekuasaan pemerintah dalam melakukan kontrol dan pengawasan.Pembahasan aliran kekuasaan dibagi menjadi dua:top-down dan bottom-up. Kasus-kasus masalah  seperti pembangunan pertanian, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta aleviasi kemiskinan dibahas melalui studi kasus yang relevan dengan menggunakan cara pandang di atas.


39.

39. Politik dan Manajemen Perkotaan 
3

(Pilihan)
      Turtiantoro, Hartono dan Puji Astuti



MK ini memberikan pengetahuan dan skill tentang politik dan manajemen perkotaan. Diskusi diarahkan kepada perspektif politik perkotaan , partisipasi masy.serta kekuasaan pemerintah dalam melakukan kontrol dan pengawasan.Pembahasan aliran kekuasaan dibagi menjadi dua:top-down dan bottom-up. Kasus-kasus masalah  seperti perumahan, transportasi, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta aleviasi kemiskinan dibahas melalui studi kasus yang relevan dengan menggunakan cara pandang di atas.


40.
Sosiologi
40. Manajemen Konflik 
3

Pemerintahan
      Turtiantoro dan Wijayanto 



Perkuliahan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama memberikan  pemahaman mengenai konflik yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat dari kebijakan.   Pada bagian ke dua akan dibahas pula bagaimana mengelola konflik secara baik. Untuk itu dibahas pola negosiasi dan proses yang diperlukan untuk itu, serta berbagai strategi yang mungkin dilakukan dalam pelaksanaan negosiasi.











41.
Sistem Politik
41. Analisis Politik Indonesia 
3

Indonesia
      Purwoko dan Susilo Utomo 



Kuliah ini bertujuan untuk mengantarkan mahasiswa memahami politik dan pemerintahan yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia. Dalam kuliah ini mahasiswa terlebih dahulu dikenalkan kepada pendekatan analisis politik dan pemerintahan .Kuliah ini memanfaatkan pendekatan sistem hanya sebagai cara mengorganisasikan perkuliahan. Bagian kedua berbicara mengenai input sebagai konteks sosial politik dan pemerintahan: Budaya Politik, partisipasi politik, kelompok kepentingan dan parpol. Bagian ketiga mengenai proses konversi yg berhubungan dengan struktur pemerintahan: framework konstitusi, perwakilan politik,eksekutif, dan birokrasi, dan bagian keempat berkaitan dengan output yang merupakan pembahasan mengenai kebijakan dan pencapaian politik: perubahan politik, proses kebijakan dan pencapaian rejim politik di Indonesia dalam melaksanakan pembangunan.


42.
Antroplogi
42. Politik Identitas di Indonesia 
3

Politik
      Susilo Utomo 



MK ini memberikan dasar kepada mhs tentang bagaimana dalam masyarakat multi-kultural seperti Indonesia identitas politik menjadi sangat penting. Kenyataan ini di satu pihak merupakan keniscayaan, di pihak yang lain mempunyai peranan dalam melemahkan identitas politik. Dalam MK ini sejarah naik-turun integrasi politik di Indonesia dihubungkan dengan menguat dan melemahnya politik identitas suku-suku bangsa di Indonesia. Bagaimana pemerintah harus menyikapi hal ini? Bagaimana keberagaman ini mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia? Pertanyaan-2 ini akan dicermati melalui kasus-2 dari dalam dan luar negeri.




43. Pemikiran Politik Islam
3


      A. Taufiq dan Nur Hidayat Sardini 


(Pilihan)
Kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep-konsep dasar pemikiran politik Islam dalam sejarah Islam, perkembangannya dalam beberapa priode kekhalifahan, berbagai persepsi para pemikir tentang pemikiran politik Islam, kontribusi politik Islam bagi masalah-masalah kontemporer, serta beberapa aplikasi dan implikasi politik Islam kontemporer dalam lingkup nasional dan Internasional



Perbandingan
44. Studi Asia Timur  
3

Sistem Politik
      M. Adnan dan P. Harsasto 



Untuk memberikan pemahaman pada mahasiswa mengenai politik/pemerintahan serta keadaan masyarakat Asia Timur: Jepang, Korea dan China, Kuliah ini memberikan dasar tentang bagaimana konsep-konsep politik/pemerintahan negara-2 Asia Timur saat ini serta memperkenalkan sifat-sifat dari masyarakat Asia timur  itu sendiri




45. Studi Eropa (Pilihan)
3


      TCU dkk 







46. Politik Luar Negeri Indonesia (Pilihan) 
3


      TCU dan Reni W



Kuliah ini dibagi menjadi dua bagian : membicarakan beberapa segi teoritis menyangkut politik luar negeri dan membicarakan dinamika politik luar  negeri Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945. Approach historis ini akan memasukkan beberapa variabel dalam membicarakan politik luar negeri Indonesia baik politik, ekonomi, maupun kultural. 




47. Gerakan Sosial Politik (Pilihan)
3


      Puji Astuti dan Supratiwi 



Kuliah ini bertujuan untuk memberikan kepada mahasiswa bahwa tidak ada masyarakat yang sifatnya statis. Perubahan yang paling sederhana pasti terjadi pada masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat mengenali setiap tingkat perubahan yang terjadi berdasarkan teori-teori yang ada, faktor apa yang menyebabkan perubahan , dan bagaimana dampaknya terhadap masyarkat terutama munculnya gerakan social dan politik di Indonesia. Analisis akan didasarkan pada pendekatan sejarah, ekonomi dan politik.









