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KATA PENGANTAR 

  
 

 

uku pedoman Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 

Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu Tahun Akademik 2015/2016 diterbitkan untuk 

membantu dalam mempercepat penyebarluasan informasi yang terkait dengan 

penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada mahasiswa, dosen dan pimpinan serta 

masyarakat. Di samping itu, buku pedoman ini juga digunakan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan akademik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu.   

Buku ini terdiri dari 4 bab, yang memuat hal-hal umum tentang Akademik dan 

Kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 

Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu.  Bab pertama memuat tentang pendahuluan, selanjutnya 

pada bab dua berisi tentang tata pamong, bab tiga berisi tentang penyelenggaraan pendidikan, 

dan selanjutnya pada bab terakhir berisi tentang kemahasiswaan. 

Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu, untuk mendukung proses pembelajaran 

agar berlangsung dengan baik.  

Kami menyadari Pedoman ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, untuk itu 

sumbangan  pemikiran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan, agar di masa 

yang akan datang Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan ini lebih baik.   

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini. 
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Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. 

Hazairin, SH, Bengkulu;  

b. Bahwa sehubungan dengan itu, maka perlu dibentuk Tim Penyusun 

Buku Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu; 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu lahir untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi, di mana pada tanggal 20 Mei 1984 

ditetapkan sebagai hari berdirinya  Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu melalui 

Surat Keputusan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor 1 Tahun 1984.  

Seiring lahirnya Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu pada tahun 1984, lahirlah 

pula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studinya Ilmu Administrasi 

Negara. Selanjutnya di tahun berikutnya lahir program studi Ilmu Administrasi Niaga, 

maka kedua program studi tersebut berada di bawah Jurusan Ilmu Administrasi. Namun 

program studi Ilmu Administrasi Niaga tidak dapat bertahan lama, dimana pada era 90’an 

Fakultas Ilmu Ekonomi membuka program studi Ilmu Manajemen dan lebih diminati oleh 

masyarakat karena ilmu tersebut banyak menyerap tenaga kerja. 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu 

pertama kali berdiri dipimpin oleh Dr. Rohadi, selanjutnya pernah dipimpin oleh 

beberapa nama, seperti Dr. Drs. Adi Sutojo, M.Si, Drs. Muhammad Rozali, Drs. Mulyadi, 

M.Si dan saat ini dipimpin oleh Dekan perempuan pertama yang memimpin Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu yaitu Dra. 

Harmiati, M.Si. 

Komitmen untuk membangun lembaga terlihat dari 3 tahun terakhir ini, di mana Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu sedang 

mempersiapkan program studi lanjutan yaitu Magister Ilmu Administrasi. Diharapkan 

lahirnya program lanjutan ini, mahasiswa dapat terus mengembangkan keilmuannya 

melalui studi lanjut yang tidak perlu untuk masuk pada perguruan lain. Proyeksi di awal 

tahun 2017 Magister Ilmu Administrasi dapat segera menyelenggarakan proses 

pendidikannya. Pada tahun 2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. 

Dr. Hazairin, SH Bengkulu menjalin kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri 

Republik Indonesia dengan berdirinya Pusat Studi ASEAN. Adapun Pusat Studi ASEAN 

di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu 

merupakan satu dari dua Pusat Studi ASEAN yang mewakili Pulau Sumatera setelah 

Universitas Andalas di Padang Sumatera Barat. 

 

2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi 

a. Visi Fakultas 

Penetapan visi fakultas mengacu pada visi yang telah ditetapkan oleh universitas 

sebagai induk dari bernaungnya fakultas-fakultas yang terdapat di dalamnya. Adapun 

visi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik adalah sebagai berikut: 

“Menjadi Fakultas yang Unggul dalam Menanamkan Nilai Luhur serta 
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Memberikan Sumbangsi Keilmuan di Bidang Sosial dan Politik Terhadap 

Perkembangan Good Local  Governance” 

Secara filosofis, visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat memberikan energi 

positif terhadap segenap sivitas akademika di lingkungannya melalui pengembangan 

kapasitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

relevansi keilmuan di bidang sosial dan politik, sehingga mampu melahirkan sarjana 

yang berkualifikasi tinggi, berkarakter baik dan berdaya guna terhadap perkembangan 

good local governance. 

Time Frame pencapaian visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terhitung dalam 

jangka waktu tahun 2011 s.d tahun 2023. Adapun waktu tersebut terhitung 

berdasarkan tiga (3) kali kepemimpinan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

yang terjabarkan sebagai berikut: 

1) Kepemimpinan Dekan Periode 2011-2015 

2) Kepemimpinan Dekan Periode 2015-2019 

3) Kepemimpinan Dekan Periode 2019-2023 

Pencapaian visi akan selalu ditinjau selama empat (4) tahun sekali berdasarkan 

perkembangan dan progress dari pada visi besar Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH 

Bengkulu sebagai induk dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bernaung. Adapun 

visi tersebut harus dapat dilakukan secara keseluruhan pada tahun 2023. 

b. Misi Fakultas 

Misi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi yang maju dalam upaya 

menghasilkan sarjana di bidang sosial dan politik yang beretika dan bermoral 

terhadap cita-cita pembangunan bangsa seutuhnya. 

2) Meningkatkan pelaksanaan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang kompetitif berbasis ilmu pengetahuan dan keterampilan 

bidang sosial dan politik yang sesuai dengan perkembangan masyarakat modern 

saat ini. 

3) Menanamkan nilai-nilai luhur yang dapat memberikan warna kehidupan 

bermasyarakat yang demokratis. 

4) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan lulusan untuk mampu bersaing serta 

berperan aktif terhadap isu-isu good local governance sebagai basis pembangunan 

nasional yang berkelanjutan. 

c. Tujuan Fakultas 

Tujuan penyelenggaran pendidikan diharapkan dapat: 

1) Menghasilkan sarjana yang profesional dan mampu menerapkan ilmu sosial dan 

politik dengan menjunjung nilai-nilai yang beretika dan bermoral terhadap 

kelangsungan pembangunan nasional seutuhnya. 

2) Menghasilkan produk ilmiah pada kajian ilmu sosial dan politik yang bersaing 

secara konseptual-teoritik, analistik maupun paradigmatik dan dapat menambah 

khasanah keilmuan dengan perkembangan masyarakat modern saat ini. 
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3) Menciptakan konstruksi sosial kemasyarakatan yang demokratis sehingga 

terwujudnya tatanan artikulasi good governance pada tingkat lokal di kawasan 

Provinsi Bengkulu dan sekitarnya. 

4) Meningkatkan peran aktif lembaga dalam memberikan sumbangsih keilmuannya 

kepada pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap isu-isu good local 

governance sebagai basis pembangunan nasional yang berkelanjutan. 

d. Sasaran dan Strategi Pencapaian Fakultas 

Sasaran dalam mewujudkan tujuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah 

ditetapkan sebelumnya dapat diuraikan secara sistematik sebagai berikut: 

1) Agar dapat menghasilkan sarjana yang profesional dan mampu menerapkan ilmu 

sosial dan politik dengan menjunjung nilai-nilai yang beretika dan bermoral 

terhadap kelangsungan pembangunan nasional seutuhnya. Maka indikator sasaran 

program yang harus dicapai adalah: 

a) Meningkatkan relevansi program studi terhadap perkembangan ilmu dan 

tuntutan stakeholder pemakai lulusan. 

b) Meningkatkan kualitas materi pengajaran dosen dengan mengkonversikannya 

ke dalam penyusunan buku ajar, silabus dan satuan acara perkuliahan (SAP). 

c) Meningkatkan daya saing lulusan melalui pengembangan diri yang berbasis 

kemandirian maupun nilai-nilai etis dan moralitas. 

2) Agar dapat menghasilkan produk ilmiah maupun kajian keilmuan sosial dan 

politik yang bersaing secara konseptual-teoritik, analistik maupun paradigmatik 

dan dapat menambah khasanah keilmuan dengan perkembangan masyarakat 

modern saat ini. Maka indikator sasaran program yang harus dicapai adalah: 

a) Meningkatkan kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah oleh dosen maupun 

mahasiswa. 

b) Menyebarluaskan hasil penelitian maupun artikel ilmiah melalui jurnal ilmiah. 

c) Meningkatkan peran serta lembaga melalui fasilitasi dan pembinaan ke 

masyarakat di desa-desa yang terdapat di Provinsi Bengkulu dan sekitarnya. 

3) Agar dapat menciptakan konstruksi sosial kemasyarakatan yang demokratis 

sehingga terwujudnya tatanan artikulasi good governance pada tingkat lokal di 

kawasan Provinsi Bengkulu dan sekitarnya. Maka indikator sasaran program yang 

harus dicapai adalah: 

a) Mewujudkan suasana akademis yang menerapkan prinsip-prinsip dialogis dan 

egalitarian.  

b) Memfasilitasi ruang diskusi publik di dalam advokasi permasalahan-

permalahan publik yang terdapat di Provinsi Bengkulu dan sekitarnya. 

c) Menciptakan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis melalui 

proses learning by doing. 

4) Agar dapat meningkatkan peran aktif lembaga dalam memberikan sumbangsih 

keilmuannya kepada pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap isu-isu good 

local governance sebagai basis pembangunan nasional yang berkelanjutan. Maka 
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indicator sasaran program yang harus dicapai adalah: 

a) Mengembangkan program studi dan konsentrasi peminatan sesuai dengan 

kebutuhan stakeholder.  

b) Meningkatkan fungsi strategis lembaga sebagai media pemberdayaan 

masyarakat. 

c) Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah, organisasi profesi maupun 

dunia usaha. 

Guna mencapai sasaran diatas, maka strategi pencapaiannya dilaksanakan melalui 

tahapan berikut: 

1) Menyusun Renstra yang dilakukan dengan melibatkan partisipasi stakeholder 

dalam merumuskan hal-hal yang penting untuk kemajuan proses akademik 

maupun non akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

2) Menyusun Renop tahunan yang merupakan jabaran program dari rencana 

strategis yang dilaksanakan setiap tahunannya.  

3) Mengevaluasi kurikulum program studi dan konsentrasi peminatan secara 

sistematis dan berkala. 

4) Menerapkan proses pembelajaran yang kondusif melalui peningkatan sarana 

pendukung. 

5) Meningkatan suasana akademik yang sehat dengan menanamkan prinsip 

transparan dan akuntabel. 

6) Mengkaji ulang kemampuan lembaga dalam menangkap peluang dari lingkungan 

eksternal serta permintaan pasar. 

7) Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan organisasi yang efektif dan 

efisien dengan berorientasi pada peningkatan partisipasi masyarakat. 

8) Meningkatan kualitas dosen di dalam proses pembelajaran. 

9) Mendorong dosen untuk melanjutkan studi lanjutan dan pengurusan jabatan 

akademik. 

10) Memfasilitasi di dalam peningkatan kemampuan dosen pada bidang penelitian 

dan pengabdian masyarakat. 

 

3. Tujuan Pendidikan dan Kompetensi Lulusan 

Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara 

Berdasarkan keputusan BAN-PT No. 449/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 dinyatakan 

bahwa program studi Ilmu Administrasi Negara mendapatkan akreditasi B, yang berlaku 

sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan 23 Mei 2020. 

Visi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu adalah “Unggul dalam pengembangan 

ilmu administrasi negara dan melahirkan administrator publik yang berkarakter luhur 

dan religius”. Adapun misi program studi Ilmu Administrasi Negara yaitu: 

1) Mengusung Tridharma Perguruan  tinggi dalam rangka Pengembangan Ilmu 

administrasi Negara  
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2) Mampu  mengidentifikasi  permasalahan Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Publik 

serta melahirkan solusi ilmiah terhadap fenomena-fenomena tersebut 

3) Mewujudkan komunitas belajar yang kondusif, aktif, dan peka terhadap permasalahan 

publik 

4) Mencetak  Sarjana Ilmu Administrasi Publik dengan fokus keahlian Kebijakan dan 

Manajemen Publik yang memiliki kapabilitas, integritas, dan keluhuran Budi Pekerti 

untuk menduduki jabatan-jabatan publik. 

Tujuan penyelenggaraan program studi Ilmu Administrasi Negara adalah: 

1) Melaksanakan pendidikan yang  berkualitas, berintegritas dan berkarakter luhur dalam 

bidang Administrasi Negara yang tercermin dari Profil Kompetensi Lulusan sebagai 

berikut: 

a) Administrator publik atau manajer tingkat pertama pada instansi pemerintah atau 

organisasi nirlaba lainnya. 

b) Birokrat pada tingkat operasional yang mampu menggunakan teknologi informasi 

dan komunikasi dalam penyelesaian tugas dan masalah. 

c) Analis kebijakan yang mampu memberi masukan dalam pembuatan keputusan 

strategis. 

d) Pengelola kegiatan lapangan di sektor publik yang memiliki kesadaran dan 

integritas dengan nilai-nilai publik, kejujuran, serta berdedikasi terhadap profesi. 

2) Menghasilkan produk-produk riset unggulan Administrasi Negara yang berkontribusi 

terhadap kebutuhan lokal dan nasional. 

3) Mampu mentransformasi, menginovasi, dan mengembangkan Ilmu dan teknologi 

Administrasi Negara dalam mewujudkan reformasi kelembagaan publik. 

Kompetensi lulusan program studi Ilmu Administrasi Negara diharapkan dapat 

melahirkan lulusan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai berikut: 

1) Administrator publik atau manajer tingkat pertama pada instansi pemerintah atau 

organisasi nirlaba lainnya 

2) Birokrat pada tingkat operasional yang mampu menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam penyelesaian tugas dan masalah. 

3) Analis kebijakan yang mampu memberi masukan dalam pembuatan keputusan 

strategis 

4) Pengelola kegiatan lapangan di sektor publik yang sadar dengan nilai-nilai publik. 
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BAB II 

TATA PAMONG  

 

 

1. Struktur Organisasi 

Sistem tata pamong di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengacu pada prinsip good 

university governance, yang mana terlihat pada unsur pelaksana pengelolaan organisasi di 

tingkat fakultas yang berperan sebagai pelaksana tata pamong, terdiri dari: 

a. Unsur Pimpinan Fakultas, yaitu: 

1) Dekan 

2) Para Wakil Dekan Bidang I, II dan III 

b. Senat Fakultas, yaitu: 

1) Ketua Senat 

2) Sekretaris Senat 

3) Anggota Senat 

c. Ketua dan Sekretaris Jurusan 

d. Ketua Program Studi 

e. Dosen 

f. Tenaga Kependidikan, yaitu: 

1) Kepala Bagian Tata Usaha 

2) Kepala Sub. Bagian Akademik, Mahasiswa dan Alumni 

a) Operator PDPT 

b) Pustakawan 

3) Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan 

4) Staff 

7. Unsur Penunjang, Yaitu  

1) Pusat Kajian dan Pusat Studi, yaitu: 

a) Kepala Pusat Kajian Kepemimpinan dan Otonomi Daerah 

b) Kepala Pusat Studi ASEAN 

2) Tim Redaksi Jurnal Ilmiah (Jurnal Mimbar) 

 

Berdasarkan Statuta Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Tahun 2013, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dipimpin oleh seorang Dekan yang dipilih langsung oleh 

setiap Anggota Senat Fakultas sesuai asas demokratis pada rapat tertutup senat Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta seorang Dekan yang terpilih diangkat oleh Rektor. 
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Gambar 1. Bagan Struktur Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tugas dan Fungsi Struktur Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

a. Dekan 

Dekan mempunyai tugas: 

1) Memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran 

2) Memimpin penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 

rangka kegiatan pendidikan dan pengajaran 

3) Membina tenaga pengajar, laboran/teknisi, mahasiswa dan tenaga administrasi 

Wewenang Dekan: 

1) Menetapkan kebijakan umum pengembangan fakultas sebagai penjabaran dari 

kebijakan umum pengembangan universitas 

2) Menetapkan kebijakan teknis untuk melancarkan pelaksanaan tugas 

3) Mengusulkan kepada Rektor pengangkatan dan pemberhentian wakil dekan, ketua 

dan sekretaris jurusan, ketua dan sekretaris program studi setelah mendengarkan 

pertimbangan senat fakultas 

Dekan Senat 

Fakultas 

Wakil Dekan I Wakil Dekan II Wakil Dekan III 

Ketua Jurusan 

Sekretaris Jurusan 

Ka. Prodi 

Dosen 

Kabag. TU 

Ka. Subbag. Aka/ 

Mhs/ Alumni 

Ka. Subbag. Umum 

dan Keuangan 

Staff 

Pusat Kajian dan Pusat Studi 

Tim Redaksi 

Jurnal Mimbar 

Op. PDPT 

Pustakawan 
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4) Memberikan instruksi dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang 

akademik, umum dan keuangan serta bidang mahasiswa 

5) Memberi tugas kepada tenaga pengajar/dosen dibidang pendidikan dan pengajaran 

6) Membentuk dan membubarkan panitia adhock untuk melakukan pekerjaan 

tertentu 

7) Memberikan penilaian terhadap prestasi, kecakapan dan kepribadian tenaga 

pengajar 

8) Mengukuhkan dan mencabut pengukuhan pengurus organisasi kemahasiswaan 

fakultas 

9) Memberikan penghargaan dan snksi terhadap tenaga pengajar, laboran, tenaga 

administrasi dan mahasiswa 

b. Wakil Dekan I 

Tugas Wakil Dekan I : 

1) Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan  penyusunan 

rencana dan laporan kinerja tahunan fakultas bidang akademik 

2) Melaksankan pengawasan,  mengevaluasi dan membina pelaksanaan kegiatan 

bidang  akademik oleh jurusan, program studi dan bagian tata usaha 

3) Membina penyelenggaraan administrasi kegiatan, administrasi sarana dan 

administrasi tenaga akademik pada bagian tata usaha 

4) Memberikan masukan dan usulan kepada Dekan tentang perencanaan, 

pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang kegiatan, tenaga, sarana dan 

administrasi akademik 

5) Menyusun usulan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kurikulum, silabus, dan 

bahan ajar kelompok mata kuliah fakultas 

6) Mengoordinasikan penyusunan usulan dan pelaksanaan kurikulum, silabus dan 

bahan ajar kelompok mata kuliah jurusan derta kelompok mata kuliah 

programstudi 

Wewenang Wakil Dekan I : 

1) Mengadakan rapat koordinasi bidang akademik 

2) Memberikan instruksi dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang akademik 

3) Memberikan teguran lisan dan tertulis kepada ketua jurusan, kepala bagian tata 

usaha yang tidak melaksanakan kebijakan umum dan ketentuan lain yang berlaku 

di bidang akademik 

4) Memberikan rekomendasi kepada Dekan tentang pertanggung jawaban tugas dan 

penggunaan wewenang jurusan, program studi dan kepala bagian tata usaha 

c. Wakil Dekan II 

Wakil Dekan II mempunyai tugas: 

1) Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan  penyusunan 

rencana dan laporan kinerja tahunan fakultas bidang administrasi umum, 

keuangan, kepegawaian dan perlengkapan 

2) Melaksankan pengawasan,  mengevaluasi dan membina pelaksanaan kegiatan 



9 

 

 
Buku Panduan Akademik Tahun 2015 

bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan oleh 

jurusan, program studi dan bagian tata usaha 

3) Membina penyelenggaraan administrasi  umum, keuangan, kepegawaian dan 

perlengkapan pada bagian tata usaha 

4) Memberikan masukan dan usulan kepada Dekan tentang perencanaan, 

pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang administrasi umum, 

keuangan, kepegawaian dan perlengkapan 

Wewenang Wakil Dekan II : 

1) Mengadakan rapat koordinasi bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian 

dan perlengkapan 

2) Memberikan instruksi dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang 

administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan 

3) Memberikan teguran lisan dan tertulis kepada ketua jurusan, kepala bagian tata 

usaha yang tidak melaksanakan kebijakan umum dan ketentuan lain yang berlaku 

di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan 

4) Memberikan rekomendasi kepada Dekan tentang pertanggung jawaban tugas dan 

penggunaan wewenang jurusan, programstudi dan kepala bagian tata usaha 

d. Wakil Dekan III 

Tugas Wakil Dekan III: 

1) Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mengsinkronkan penyusunan rencana 

kerja, dan laporan tahunan fakultas bidang kemahasiswaan 

2) Melaksanakan pengawasan,mengevaluasi dan  membina pelaksanaan bidang 

kemahasiswaan  oleh jurusan, program studi, bagian tata usaha, serta organisasi 

kemahasiswaan dalam lingkungan fakultas 

3) Membina penyelenggaraan administrasi kemahasiswaan pada bagian tata usaha 

4) Memberikan masukan dan usulan kepada dekan tentang perencanaan, 

pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang kemahasiswaan 

Wewenang Wakil Dekan III : 

1) Mengadakan rapat koordinasi di bidang kemahasiswaan 

2) Memberikan instruksi dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang 

kemahasiswaan 

3) Memberikan teguran lisan dan tertulis kepada jurusan, kepala bagian tata usaha 

serta organisasi kemahasiswaan fakultas, yang tidak melaksanakan kebijakan 

umum dan ketentuan lain yang berlaku di bidang kemahasiswaan 

4) Memberikan rekomendasi kepada Dekan tentang pertanggungjawaban tugas dan 

penggunaan wewenang kepala bagian, kepala bagian tata usaha serta organisasi 

kemahasiswaan fakultas 

e. Senat Fakultas 

Senat Fakultas mempuyai tugas pokok : 

1) Memberikan persetujuan terhadap Rencana Strategis Fakultas yang diajukan oleh 

Dekan, untuk disahkan oleh Rektor 
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2) Memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja serta anggaran Pendapatan dan 

Belanja Tahunan Fakultas untuk diusulkan kepada Rektor 

3) Menjabarkan dan menegakkan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan 

dan kepribadian sivitas akademika pada tingkat Fakultas 

4) Menjabarkan dan menegakkan norma dan tolak ukur pelaksanaan Tridharma 

Perguruan Tinggi pada tingkat Fakultas 

5) Memberikan persetujuan terhadap laporan pertanggung jawaban Dekan atas  

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Fakultas 

6) Mengusulkan calon-calon pimpinan Fakultas untuk diangkat oleh Rektor 

f. Ketua Jurusan 

Ketua Jurusan mempunyai tugas pokok: 

1) Memimpin perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pengajaran 

kelompok mata kuliah jurusan. 

2) Mengkoordinasikan perencanaan dan evaluasi pendidikan dan pengajaran 

kelompok mata kuliah program studi yang berada dibawah koordinasinya. 

3) Membina tenaga pengajar yang bertugas dalam proses pendidikan dan pengajaran 

pada jurusan yang menjadi tanggung jawabnya. 

g. Sekretaris Jurusan 

Sekretaris Jurusan mempunyai tugas pokok: 

1) Menyusun usulan kurikulum, silabus dan bahan ajar kelompok mata kuliah 

jurusan dan kelompok mata kuliah program studi yang bertanggung jawab. 

2) Menyusun rencana kegiatan pengajaran dan penugasan tenaga pengajar yang 

bertugas pada jurusannya. 

3) Menyusun jadwal kegiatan pendidikan dan pengajaran jurusan dan program studi. 

4) Melakukan pengawasan dan evaluasi data pendidikan dan pengajaran yang terkait 

dengan proses pendidikan dan pengajaran pada jurusan. 

5) Menghimpun, mengelola, dan mengevaluasi data pendidikan dan pengajaran yang 

terkait dengan proses pendidikan dan pengajaran pada jurusan. 

6) Melaporkan hasil kerja dari poin 1 s/d 5 kepada ketua jurusan, untuk kemudian 

ditindak lanjuti sesuai perintah. 

h. Ketua Program Studi 

Ketua Program Studi mempunyai tugas pokok: 

1) Memimpin perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendidikan dan 

pengajaran kelompok mata kuliah program studi. 

2) Membina tenaga pengajar yang bertugas dalam proses pendidikan dan pengajaran 

pada program studi yang menjadi tanggung jawab. 

3) Menyusun jadwal kegiatan pendidikan dan pengajaran kelompok mata kuliah 

program studi. 

4) Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas staf pengajaran dalam 

pendidikan dan pengajaran mata kuliah program studi. 

5) Menghimpun, mengelola dan mengevaluasi data pendidikan dan pengajaran yang 
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terkait dengan proses pendidikan dan pengajaran program studi  

6) Melaporkan hasil kerja kepada ketua jurusan. 

i. Kepala Bagian Tata Usaha 

Kabag. TU mempunyai tugas pokok: 

1) Menyusun rencana dan program kerja bagian tata usaha mempersiapkan 

penyusunan rencana dan program kerja fakultas, 

2) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang 

ketatausahaan, akademik dan kemahasiswaan, 

3) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data ketatausahaan akademik dan 

kemahasiswaan, 

4) Melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan, 

5) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, 

6) Melaksanakan urusan rapat dinas, 

7) Melaksanakan urusan pengelolaan  barang perlengkapan, 

8) Melaksanakan urusan kepegawaian, 

9) Melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, 

10) Melaksanakan administrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, 

11) Melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan hubungan alumni, 

12) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di lingkungan fakultas, 

13) Melaksanakan administrasi perencanaan dan layanan informasi, 

14) Mengkoordinasikan Kasubag Pendidikan, Kasubbag Umum dan Perlengkapan, 

Kasubbag Kemahasiswaan, serta Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian dalam 

melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang sinergis, 

15) Menilai prestasi kerja Kepala Sub Bagian sebagai bahan pembinaan dan 

pengembangan karir, 

16) Menyusun laporan kerja bagian tata usaha fakultas. 

Wewenang Ka. Bag TU: 

1) Menegur bawahan yang lalai melaksanakan tugas. 

2) Menentukan prioritas pekerjaan. 

3) Meminta petunjuk atasan. 

4) Memberi nilai DP3 bawahan. 

5) Memaraf dan menandatangani surat-surat dinas sesuai dengan 

6) ketentuan. 

7) Menolak hasil kerja bawahan yang tidak relevan. 

Menyetujui cuti/izin bawahan. 

j. Kepala Sub. Bagian Akademik, Mahasiswa dan Alumni 

Kepala Sub. Bagian Akademik, Mahasiswa dan Alumni mempunyai tugas: 

1) Melakukan/menyusun program kerja sub bagian akademik, mahasiswa dan 

alumni. 

2) Mempersiapkan bahan penyusunan rencana, program dan kalender akademik . 
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3) Menghimpun dan mengklasifikasikan data/informasi di bidang kurikulum, silabus 

dan membuat statistik mahasiswa per tahun. 

4) Menyusun jadwal perkuliahan dan ujian serta mengurus sarana pendidikan. 

5) Mencatat daftar hadir dosen yang memberi kuliah serta mengumpulkan daftar 

hadir mahasiswa. 

6) Membuat buku induk mahasiswa. 

Wewenang Kepala Sub. Bagian Akademik, Mahasiswa dan Alumni: 

1) Menegur bawahan langsung yang lalai melalaksanakan tugas. 

2) Meminta petunjuk atasan 

3) Menentukan prioritas perkerjaan 

4) Memberi nilai DP3 bawahan. 

5) Memaraf surat dan dokumen dinas sesuai ketentuan. 

6) Menolak hasil kerja bawahan yang tidak relevan. 

Menyetejui /menolak permohonan cuti/izin bawahan. 

k. Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan 

Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas: 

1) Melakukan pelayanan di bidang keuangan kepada mahasiswa, dosen dan staf 

2) Melakukan pembukuan sesuai standar akuntansi 

3) Membuat laporan rutin dan berkala 

4) Menyiapkan data untuk pengambilan keputusan manajerial.  

5) Menyiapkan data dan bekerjasama saat dilakukan supervisi dan auditing 

Wewenang Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan: 

1) Mengambil kebijakan terhadap kearsipan keuangan mahasiswa, staf, dosen dan 

institusi 

2) Mengambil kebijakan terhadap lancarnya pelayanan administratif bagi dosen dan 

mahasiswa. 

3) Mengambil kebijakan terhadap kesalahan prosedur aliran keuangan 

l. Pusat Kajian dan Pusat Studi 

Pusat Kajian maupun Pusat Studi mempunyai tugas: 

1) Membuat Prosedur-prosedur Tetap berkenaan dengan kerjasama di dalam 

penelitian dan seminar antar lembaga. 

2) Membuat laporan rutin berkenaan kegiatan. 

3) Mengusulkan pengadaan buku-buku untuk memenuhi kebutuhan standar minimal 

pengembangan kajian keilmuan. 
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BAB III 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

 

 

 

1. Ruang Lingkup Pendidikan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu 

sampai saat ini baru menyelenggarakan program studi Ilmu Administrasi Negara. 

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu merupakan program studi yang konsen 

mempelajari mekanisme pernyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan utama 

menghasilkan kompetrensi lulusan sebagai berikut: 

a. Administrator publik atau manajer tingkat pertama pada instansi pemerintah atau 

organisasi nirlaba lainnya 

b. Birokrat pada tingkat operasional yang mampu menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam penyelesaian tugas dan masalah. 

c. Analis kebijakan yang mampu memberi masukan dalam pembuatan keputusan 

strategis 

d. Pengelola kegiatan lapangan di sektor publik yang sadar dengan nilai-nilai publik. 

Selain keempat kompetensi lulusan tersebut, Program Studi Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu 

memiliki kompetensi pendukung yang meliputi: 

a. Menguasai konsep dan teori tentang mendesain dan mengelola organisasi sektor 

publik, mengimplementasi kebijakan publik, mengelola pelayanan dan partisipasi 

publik. 

b. Mampu memformulasikan alternatif penyelesaian masalah prosedural terkait dengan 

efektivitas dan efisiensi organisasi dan manajemen sektor publik 

c. Mampu merumuskan dan mengkomunikasikan alternatif solusi yang berada di luar 

kewenangannya kepada pimpinannya. 

d. Menguasai metode dan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif untuk administrasi 

publik 

e. Menguasai konsep dan teori berkenaan dengan etika serta integritas bagi 

perkembangan ilmu administrasi publik 

Adapun kompetensi kemampuan berkarya Program Studi Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu yakni: 

a. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam: mendesain dan mengelola 

organisasi sektor publik, mengimplementasi kebijakan publik, mengelola pelayanan 

dan partisipasi publik. 

b. Mampu menyelesaikan masalah dengan mengambil diskresi sesuai dengan 

kewenangannya. 

c. Mampu menyusun telaahan staf dalam proses pembuatan keputusan. 
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d. Mampu melaksanakan  tupoksi secara efektif dan efisien dengan menggunakan 

informasi dan kemampuan analisis yang dimilikinya 

e. Mampu mengelola sektor publik untuk mewujudkan nilai-nilai publik: efisiensi, 

efektivitas, berkeadilan, dan demokrasi baik secara individual maupun tim. 

 

2. Struktur Kurikulum 

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu wajib menempuh mata kuliah 

sebanyak 149 SKS. Berikut ini tabel distribusi mata kuliah dan tabel rincian nama mata 

kuliah dan beban SKS 

Tabel 1. Distribusi Mata Kuliah 

 

Kategori Jumlah MK Jumlah SKS 

Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 9 21 

Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 19 56 

Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 12 39 

Mata Kuliah Konsentrasi Kebijakan Publik (MKP) 4 12 

Mata Kuliah Konsentrasi Manajemen Publik (MMP) 4 12 

Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 3 8 

Mata Kuliah Prilaku Berkarya (MPB) 2 7 

Mata Kuliah Pilihan (Minimal 3 Mata Kuliah / 6 SKS) 10 20 

Jumlah Total 63 175 

 

Tabel 2. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 

 

Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS 

Pendidikan Agama MPK 100 3 

Pendidikan Pancasila MPK 101 2 

Pendidikan Kewarganegaraan MPK 102 2 

Bahasa Indonesia MPK 103 3 

Ilmu Alamiah Dasar MPK 104 2 

Kewirausahaan MPK 105 2 

Bahasa Inggris MPK 106 2 

Bahasa Inggris untuk Administrasi Publik MPK 107 2 

PKL  MPK 108 3 

Jumlah SKS   21 
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Tabel 3. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 

 

Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS 

Peng. Ilmu Politik MKK 100 3 

Peng. Ilmu Sosiologi dan Antropologi MKK 101 3 

Peng. Ilmu Administrasi  Publik MKK 102 3 

Sistem Ekonomi Indonesia MKK 103 3 

Dasar Dasar-Logika MKK 104 3 

Statistik Ilmu Sosial MKK 105 3 

Metode Penelitian Kuantitatif MKK 106 3 

Sistem Hukum Indonesia MKK 107 3 

Dasar-Dasar Org. & Manajemen MKK 108 3 

Sistem Politik Indonesia MKK 109 3 

Sistem Administrasi NKRI MKK 110 3 

Metode Penelitian Sosial Kualitatif MKK 111 3 

Hukum Administrasi Negara MKK 112 3 

Administrasi Keuangan Publik MKK 113 3 

Perilaku Organisasi Publik MKK 114 3 

Kom. Org & Hub. antara Lembaga MKK 115 3 

Metode Penelitian Administasi MKK 116 3 

Desentralisasi & Otonomi Daerah MKK 117 3 

Dasar-Dasar Komputer MKK 118 2 

Jumlah SKS   56 

 

Tabel 4. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 

 

Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS 

Teknik Pengambilan Keputusan MKB 100 3 

Teori Administrasi Publik MKB 101 3 

Sistem Informasi Manajemen MKB 102 3 

Teori-Teori Org. & Manajemen MKB 103 3 

Administrasi Pembangunan MKB 104 3 

Isu Kebijakan Otonomi Daerah MKB 105 3 

Kepem. dan Akuntabilitas Publik MKB 106 3 

Perbandingan Administrasi Negara MKB 107 3 

Manajemen Publik MKB 108 3 

Kebijakan Publik MKB 109 3 

Evaluasi Kerja Sektor Publik MKB 110 3 

Skripsi MKB 111 6 

Jumlah SKS   39 
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Tabel 5. Mata Kuliah Konsentrasi Kebijakan Publik (MKP) 

 

Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS 

Formulasi Kebijakan Publik *) MKB-KP 100 3 

Implementasi Kebij. Publik *) MKB-KP 101 3 

Evaluasi  Kebijakan  Publik *) MKB-KP 102 3 

Seminar Kebijakan Publik *) MKB-KP 103 3 

Jumlah SKS   12 

 

Tabel 6. Mata Kuliah Konsentrasi Manajemen Publik (MMP) 

 

Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS 

Manajemen Stratejik Sektor Publik **) MKB-MP 100 3 

Manajemen Perubahan & Penanggulangan 

Bencana **) 

MKB-MP 101 3 

Akuntansi Keuangan Publik **) MKB-MP 102 3 

Seminar Manajemen Publik **) MKB-MP 103 3 

Jumlah SKS   12 

 

Tabel 7. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 

 

Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS 

Sistem Sos. Bud. Indonesia MBB 100 3 

Reformasi Administrasi MBB 101 3 

Manajemen Konflik MBB 102 2 

Jumlah SKS   8 

 

Tabel 8. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) 

 

Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS 

Etika Administrasi Publik MPB 100 3 

Kuliah Kerja Nyata MPB 101 4 

Jumlah SKS   7 

 

Tabel 9. Mata Kuliah Pilihan 

 

Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS 

Manajemen Perkantoran ***) MKB 112 2 

Elektronik Govemment ***) MKB 113 2 

Teori Pembangunan ***) MKB 114 2 

Tehnik-Tehnik dalam Administrasi ***) MKB 115 2 

Administrasi Perbekalan ***) MKB 116 2 
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Analisis Biaya Manfaat ***) MKB 117 2 

Manajemen Masyarakat Pesisir ***) MKB 118 2 

Ekonomi Politik ***) MKB 119 2 

Negosiasi ***) MKB 120 2 

Sistem dan Prosedur Administrasi ***) MKB 121 2 

Jumlah SKS   20 

 

3. Deskripsi Mata Kuliah 

Pendidikan Agama (MPK 100) 3 (3-0) 

Mengembangkan sikap dan perilaku yang didasarkan pada nalar keilmuan yang 

didasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan agama, serta 

meningkatkan iman, taqwa, hubungan baik manusia dengan sesamanya dan  

mahluk sekitarnya, hubungan baik dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pondasi ini 

digunakan untuk memahami dan menjelaskan konteks administrasi negara 

sebagai ilmu dan juga seni. 

Pendidikan Pancasila (MPK 101) 2(2-0) 

Mata Kuliah Pendidikan Pancasila membahas tentang esensi dan pengamalan 

Dasar Negara Repoblik Indonesia yang termuat dalam sila Pancasila dan 

implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Pendidikan Kewarganegaraan (MPK 102) 2 (2-0) 

Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini membahas tentang latar belakang 

pendidikan kewarganegaraan, kerangka dasar kehidupan nasional, wawasan 

nasional, wawasan nusantara, ketahanan nasional, otonomi daerah dan 

pembangunan berkelanjutan. 

Bahasa Indonesia (MPK 103)  3 (3-0) 

Mata Kuliah Bahasa Indonesia membahas tentang Penerjemahan ejaan yang 

disempurnakan dan tanda bahasa, cara-cara  pembentukan istilah, cara-cara 

pembuatan definisi, ketetapan pemilihan kata/bentuk kata dalam kalimat, 

ketetapan pengungkapan ide dalam kalimat efektif, kesalahan umum dalam 

kalimat mahasiswa : kalimat terlalu panjang, kalimat yang belum lengkap, 

penggunaan kata secara berlebihan dalam kalimat, dan  kerancuan kalimat. 

Ilmu Alamiah Dasar (MPK 104) 2 (2-0) 

Mahasiswa memahami hakikat sains, IPA ditinjau dari fisika, kimia, biologi, dan 
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IPA dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu mata kuliah ini juga bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman tentang landasan pengetahuan dan wawasan ilmu 

alamiah dasar agar mahasiswa memiliki keyakinan dan jiwa besar untuk bersikap 

profesional, dinamis dan mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab 

dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan serta iptek sebagai bekal 

hidup bermasyarakat baik nasional maupun global. 

Kewirausahaan (MPK 105) 2 (1-1) 

Peserta didik mempelajari tentang sifat-sifat dan kepribadian wirausahawan, 

proses kewirausahaan, pengambilan risiko, kreativitas dan ide usaha, perencanaan 

pemasaran, perencanaan organisasi, pembiayaan usaha, mengelola keuangan, 

mengembangkan usaha dan mengelola implikasi pengembangan usaha, rencana 

usaha (business plan) etika bisnis dan kewirausahaan.   

Bahasa Inggris (MPK 106)  2 (2-0) 

Mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa perpaduan antara grammar (tata bahasa) 

lanjutan dan reading comprehension (pemahaman wacana, dengan menekankan 

pada kemampuan berbicara Speaking ability), melakukan (presentation), dan 

diskusi (discussion) dalam bahasa Inggris. 

Bahasa Inggris untuk Administrasi Publik (MPK 107) 2 (2-0) 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Bahasa Inggis, 

dimana penekanan mata kuliah ini lebih ditekankamn pada kemampuan bahasa 

inggis dalam konteks administrasi publik.  

PKL (MPK 108) 3 (2-1) 

PKL merupakan mata kuliah yang dilaksanakan di lapangan (di luar kampus) 

yakni di masyarakat dan atau pada instansi-instansi yang memiliki relevansi 

dengan persoalan aplikasi bidang Ilmu Administrasi Negara.  

Peng. Ilmu Politik (MKK 100) 3 (3-0) 

Membahas secara umum mengenai berbagai pandangan tentang ilmu politik, 

obyek serta studi ilmu termasuk ruang lingkup politik. Menguraikan pula tentang 

tujuan dan fungsi negara dan masyarakat/individu dalam politik. 

Peng. Ilmu Sosiologi dan Antropologi (MKK 101) 3 (3-0) 

Mengintrodusikan konsep-konsep dasar sosiologi yang fungsional dalam studi 
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ilmu administrasi negara dan merujuk abstraksi pada fenomen masyarakat 

administrasi. Perhatian diacukan pada pengertian manusia sebagai mahluk sosial 

dan terbentuknya kelompok sosial, pranata sosial, interaksi sosial, kekuasaan dan 

wewenang, serta sistem sosial. Matakuliah ini juga mengkaji perihal kebudayaan, 

peradaban, perubahan sosial serta permasalahannya.   

Peng. Ilmu Administrasi  Publik (MKK 102) 3 (3-0) 

Mata kuliah ini menguraikan tentang pengertian dasar administrasi, sejarah asal 

usul administrasi, filosofi administrasi, administrasi sebagai ilmu dan juga 

sebagai seni, sistematika ilmu administrasi, peran penting administrator, asas-asas 

administrasi, fungsi-fungsi administrasi, pengenalan teori administrasi, hingga 

pada pengenalan teori pembuatan keputusan. Matakuliah ini juga memberikan 

pembahasan pada berbagai aspek studi ilmu administrasi yang berkembang pada 

situasi dan kondisi kontemprorer. 

Sistem Ekonomi Indonesia (MKK 103) 3 (3-0) 

Menjelaskan tentang sistem ekonomi yang di adopsi di indonesia, memahami 

perbedaan antara pendekatan makro ekonomi dan mikro ekonomi. Aneka macam 

metode dalam ilmu ekonomi, sistem-sistem ekonomi dibandingkan secara 

komparatif. Introduksi ilmu ekonomi keynesian dan aneka konsep keynesian, 

eterminasi pendapatan nasional, aneka macam variabel makro agregat, GNP, 

GDP, persoalan keseimbangan makro, Keseimbangan Inflatoir, deflatoir. 

Membahas kebijakan ekonomi umum, membahas aspek-aspek ekonomi mikro, 

kapita selekta bidang makro ekonomi. 

Dasar Dasar-Logika (MKK 104) 3 (3-0) 

Dibahas tentang definisi dan objek dari logika, terminologi logika, bahasa logika, 

dan jenis-jenis logika. Diberikan juga pengenalan dan pemahaman tentang jenis-

jensi definisi serta teknik membuat definisi.  Dijelaskan pula tentang inferensi 

dengan jenis-jenisnya. Dijelaskan juga tentang kesesatan berpikir, jenis-jenis 

kesesatan yang umum dilakukan, serta upaya untuk mengatasi kesesatan tersebut. 

Dibahas juga tentang figura dengan model-modelnya dan penggunaan term M 

(medium) sebagai kunci dalam figura. Dibahas juga tentang modus silogisme 

dengan bentuk-bentuk silogisme yang didasarkan pada kualitas dan kuantitas 
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kedua proposisi yang menjadi premis-premisnya. Diuraikan dari segi kualitas dan 

kuantitas proposisi, ada 4 (empat) jenis proposisi yaitu a, e, i, dan o. Keempat 

proposisi itu akan menghasilkan 16 (enam belas) modus silogisme. Diuraikan 

juga tentang deduksi dan induksi logika, alat bantu menggunakan diagram venn 

dan lambang boole. Diberikan pemahaman silogisme kategoris dan silogisme 

hipotetis. Orientasi dalam logika menggunakan hukum dasar logika. Pengertian 

tentang kategori dan jenisnya menjadi pokok bahasan sebelum ujian akhir tertulis. 

Statistik Ilmu Sosial (MKK 105) 3 (2-1) 

Membahas statistik deskriptif: data statistik, penyajian data distribusi frekuensi, 

penyajiannya dalam gambar/grafik, berbagai macam  ukuran dan makna deret 

waktu. Membahas statistik inferensial: statistik induktif, teori dan distribusi 

sampling, teori menaksir, hipotesis dan korelasi regresi. 

Metode Penelitian Kuantitatif (MKK 106) 3 (2-1) 

Peserta didik mengetahui dan mengenali apa dan bagaimana pendekatan 

kuantitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial beserta jenis-jenis penelitiannya. Dibahas pula 

model regresi dasar serta penggunaan statistik sebagai alat analisis dalam riset 

yang fungsional untuk mengelola aspek kuantitatif dari fenomena internasional, 

baik berupa data numerik, grafik, maupun persamaan matematis, antara lain 

melalui metode regresi linear, analisis trend, uji statistik seperti korelasi dan 

prediksi kuantitatif. 

Sistem Hukum Indonesia (MKK 107) 3 (3-0) 

Mata kuliah SHI mengkaji dan mengembangkan komponen-komponen dari 

sistem hukum positif tertentu, yaitu baik komponen struktural, komponen 

substansi dan komponen budaya hukum, ketiga komponen ini berhubungan 

secara fungsional yang satu dengan yang lainnya, apabila salah satu dari ketiga 

komponen itu disfungsional, akan mengganggu jalannya fungsi sistem hukum 

positif tertentu yang bersangkutan. 

Dasar-Dasar Org. & Manajemen (MKK 108) 3 (3-0) 

Membahas pengertian mengenai organisasi dan manajemen, sejarah 

perkembangan/pertumbuhan organisasi dan manajemen, keterkaitan administrasi, 

organisasi dan manajemen, dasar, sifat, unsur dan tujuan organisasi dan 
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manajemen, macam dan fungsi organisasi dan manajemen, pengertian, unsur dan 

sifat organisasi dan manajemen, proses dan prinsip perencanaan, 

pengorganisasian, pengertian dan aktivitas penggerakan, pengertian maksud dan 

tujuan pengawasan dalam organisasi. 

Sistem Politik Indonesia (MKK 109) 3 (3-0) 

Mata kuliah ini dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa dalam memahami 

sistem dan dinamika politik Indonesia yang memberikan pengaruh besar bagi 

perkembangan praktik penyelenggaraan administrasi publik di Indonesia. dalam 

perkuliahan difokuskan untuk menjawab sejumlah pertanyaan kritis: (1) apakah 

pengertian sistem?; (2) apakah yang dimaksud dengan sistem sosial dan sistem 

politik?; (3) bagaimanakah kaitan antara system sosial dan sistem politik?; (4) 

bagaimanakah sosok sistem sosial politik di era otoritarian dan demokrasi di 

Indonesia? (5) bagaimanakah perubahan sosial mempengaruhi dinamika 

kehidupan politik di Indonesia? 

Sistem Administrasi NKRI (MKK 110) 3 (3-0) 

Mata kuliah ini menguraikan tentang pengertian sistem administrasi negara 

Indonesia, sejarah asal-usul sistem administrasi negara Indonesia, filosofi sistem 

administrasi negara Indonesia, administrasi sebagai ilmu dan juga sebagai seni 

dalam sistem administrasi negara Indonesia. Mata kuliah ini juga memberikan 

pembahasan pada berbagai aspek studi ilmu administrasi publik yang 

berkembang pada situasi dan kondisi kontemprorer. 

Metode Penelitian Sosial Kualitatif (MKK 111) 3 (2-1) 

Peserta didik mengetahui serta mengenali apa dan bagaimana pendekatan 

kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial beserta jenis-jenis penelitiannya. Kemudian 

diupayakan mempelajari metodologi alternatif dalam dimensi kualitatif ini untuk 

mengelola kajian fenomena admin istrasi publik. Tingkat penguasaannya lebih 

ditekankan pada unsur-unsur epistemologis, metodik, teknik, instrumen dan 

operasionalisasinya yang berkembang melalui kegiatan riset ataupun investigasi 

sosial terutama di bidang studi administrasi publik. 

Hukum Administrasi Negara (MKK 112) 3 (3-0) 

Mata kuliah ilmu hukum administrasi negara menjawab secara deskriptif 
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pertanyaan-pertanyaan sekitar hukum sdministrasi negara. Seperti diantaranya, 

apakah komponen-komponen dari sistem hukum administrasi negara, apa tugas 

ilmu hukum administrasi negara, apa arti tugas dari negara dan pemerintah serta 

administrasi negara, apakah objek ilmu hukum administrasi negara,  

Administrasi Keuangan Publik (MKK 113) 3 (3-0) 

Membahas tentang administrasi keuangan kontenporer untuk sektor publik, 

pembagian dan metode pembukuan  serta proses pembukuan dan pembahasan 

soal-soaladministrasi keuangan sektor publik. 

Perilaku Organisasi Publik (MKK 114)  3 (3-0) 

Mata kuliah ini membahas tentang perilaku manusia di dalam organisasi publik 

dengan menganalisis dampak perilaku individu, perilaku kelompok, struktur dan 

proses organisasional terhadap peningkatan kinerja organisasi publik. 

Kom. Org & Hub. antara Lembaga (MKK 115) 3 (3-0) 

Menguraikan tentang definisi komunikasi, ruang lingkup komunikasi, arti penting 

komunikasi dalam administrasi, komunikasi massa, public opinion dan Hub. 

antara Lembaga (PR) dalam administrasi publik di Indonesia termasuk juga 

menjelaskan pengertian dan sejarah  perkembangan PR, macam-macam publik 

dalam PR, fungsi PR, tujuan PR, proses PR, PR sebagai fungsi manajemen, dan 

arti penting PR sebagai bagian komunikasi dalam administasi. 

Metode Penelitian Administasi (MKK 116) 3 (2-1) 

Mata kuliah ini menguraikan tentang praktik dasar penelitian dalam ruang 

lingkup administrasi publik. Mata kuliah ini juga memberikan pembahasan pada  

berbagai aspek teknis dalam penelitian institusional bidang ilmu administrasi 

yang berkembangan pada situasi dan kondisi kontemporer. 

Desentralisasi & Otonomi Daerah (MKK 117) 3 (3-0) 

Menguraikan tentang sistem administrasi pemerintahan daerah yang meliputi 

administrasi eksekutif dan administrasi legislatif, termasuk didalamnya otonomi 

daerah: arti penting otonomi daerah, filosofi otonomi daerah, kebijakan otonomi 

daerah, implementasi otonomi daerah, sisi kritis otonomi daerah dan memberikan 

wawasan tentang prospek otonomi daerah bagi pemerintah maupun legislatif 

daerah dalam konteks ilmu administrasi publik. 
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Dasar-Dasar Komputer (MKK 118) 2 (1-1) 

Mata Kuliah ini memberikan materi teori dan praktek pemanfaatan teknologi 

komputer, khususnya pemanfaatan perangkat lunak untuk menyelesaikan tugas-

tugas administrasi negara secara efektif dan efisien pada tingkat lanjut. 

Teknik Pengambilan Keputusan (MKB 100) 3 (3-0) 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa 

mengenai proses pembuatan keputusan serta berbagai teknik yang bisa diterapkan 

untuk pengambilan keputusan. Menurut Herbert Simon, proses pembuatan 

keputusan merupakan inti studi administrasi dan manajemen. Dengan pendekatan 

perilakunya, Mata kuliah ini mencoba menawarkan berbagai alat analisis untuk 

memilih alternatif dalam mengambil keputusan. Teknik-teknik kuantitatif yang 

diadopsi dari ilmu ekonomi, ekonomi manajerial (managerial ecoonomics) 

maupun riset operasi (operation research) dapat dimanfaatkan dalam proses 

pembuatan keputusan. Contoh kasus materi perkuliahan 

Teori Administrasi Publik (MKB 101) 3 (3-0) 

Mata kuliah ini menguraikan tentang pengertian publik; pengertian administrasi 

publik, organisasi publik dan manajemen publik; dasar pemikiran administrasi 

publik dan administrasi negara; perbedaan antara administrasi negara, 

administrasi publik, organisasi publik dan manajemen publik; elemen 

administrasi publik; fungsi inti administrasi publik; proses administrasi publik; 

paradigma administrasi publik; peran penting administrator publik, kebijakan 

publik; keuangan publik, birokrasi publik hingga praktika administrasi publik di 

Indonesia. Mata kuliah ini juga memberikan pembahasan pada berbagai aspek 

studi ilmu  administrasi publik yang berkembang pada situasi dan kondisi 

kontemprorer. 

Sistem Informasi Manajemen (MKB 102) 3 (3-0) 

Menguraikan arti dan peranan sistem informasi manajemen, hubungannya dengan 

pengambilan keputusan, perencanaan, desain dan  implementasi sistem informasi 

manajemen, prospek sistem informasi manajemen, sistem informasi manajemen 

kontemprorer dan evaluasi sistem informasimanajemen. 
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Teori-Teori Org. & Manajemen (MKB 103) 3 (3-0) 

Membahas pengertian mengenai organisasi dan manajemen, sejarah 

perkembangan/pertumbuhan organisasi dan manajemen, keterkaitan administrasi, 

organisasi dan manajemen, dasar, sifat, unsur dan tujuan organisasi dan 

manajemen, macam dan fungsi organisasi dan manajemen, pengertian, unsur dan 

sifat organisasi dan manajemen, proses dan prinsip perencanaan, 

pengorganisasian, pengertian dan aktivitas penggerakan, pengertian maksud dan 

tujuan pengawasan dalam organisasi. 

Administrasi Pembangunan (MKB 104) 3 (3-0) 

Mata kuliah ini membahas tentang beberapa konsep pembangunan, mencakup 

pembahasan mengenai isu-isu pembangunan dewasa ini dibahas dalam perspektif 

administrasi publik yang memfokuskan diri pada isu-isu pokok pembangunan, 

diantaranya: kemiskinan dan kesenjangan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, 

daya beli, bantuan dan utang luar negeri, kesetaraan gender, dan sebagainya. 

Isu Kebijakan Otonomi Daerah (MKB 105) 3 (3-0) 

Menguraikan tentang isu-isu terkini tentang kebijakan dan tata kelola dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi kebijakan otonomi daerah, 

implementasi otonomi daerah, sisi kritis otonomi daerah dan memberikan 

wawasan tentang prospek otonomi daerah bagi pemerintah maupun legislatif 

daerah dalam konteks ilmu administrasi publik. 

Kepem. dan Akuntabilitas Publik (MKB 106) 3 (3-0) 

Mata kuliah ini bermaksud mengajak mahasiswa untuk mendalami dan 

memahami permasalahan kepemimpinan dalam organisasi, baik organisasi privat 

maupun organisasi public. Perbincangan-perbincangan yang diketengahkan 

antara lain meliputi masalah-masalah berikut : (1) hakikat kepemimpinan, (2) 

sumber kekuasaan dan kepemimpinan, (3)evolusi teori kepemimpinan, (4) Tipe 

dan gaya kepemimpinan (5) Peran kepemimpinan (7) efektivitas kepemimpinan, 

(8) kepemimpinan dan budaya organisasi,(10) Etika kepemimpinan. 

Perbandingan Administrasi Negara (MKB 107) 3 (3-0) 

Mata kuliah ini membahas masalah-masalah, teori-teori dan metodologi yang 

digunakan dalam studi perbandingan administrasi negara dengan menitik 
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beratkan pada birokrasi dan sistem administrasi negara di negara-negara “maju” 

dan “sedang berkembang”. 

Manajemen Publik (MKB 108) 3 (3-0) 

Mata kuliah ini diarahkan untuk memberikan pembekalan teoritis di dalam studi 

manajemen organisasi publik. Mata kuliah ini meliputi beberapa kajian studi 

seperti terminologi, perkembangan manajemen, struktur organisasi pemerintah, 

sektor publik, kinerja sektor publik, dan dasar-dasar dalam studi manajemen 

lainnya. Manajemen Publik sebagai bagian dari cabang ilmu administrasi negara 

dan public affairs ini juga merupakan seni aplikasi dari metodologi untuk 

mendesain program administrasi dan restrukturisasi organisasi, membuat 

perencanaan manajemen dan kebijakan, mengalokasikan sumberdaya melalui 

sistem budget, manajemen keuangan, manajemen SDM, serta mengevaluasi 

program dan melakukan audit. 

Kebijakan Publik (MKB 109) 3 (3-0) 

Membahas pengertian dan lingkup studi kebijakan publik, hubungan kebijakan 

publik dengan  administrasi negara dan kepentingan publik, proses/siklus 

pembuatan kebijakan publik, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik, 

analisis kebijakan publik, model-model analisis dalam proses pembuatan 

kebijakan publik, metode/teknik analisis kebijakan publik. 

Evaluasi Kerja Sektor Publik (MKB 110) 3 (3-0) 

Mata kuliah ini membahas pengertian dan ruang lingkup akuntabilitas public, 

public sector governance akuntabilitas public dan good governance, tipe-tipe 

akuntabilitas dalam sector public. 

Skripsi (MKB 111) 6 (0-6) 

Skripsi disajikan dalam 5 bab, yaitu bab I tentang pendahuluan, bab II tentang 

kajian pustaka, bab III tentang metode penelitian, bab IV tentang pembahasan & 

temuan hasil penelitian, dan bab V tentang kesimpulan dan saran. Mahasiswa 

yang lulus Ujian Skripsi diperkenankan untuk menyandang gelar Sarjana Ilmu 

Politik (SIP). 
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Formulasi Kebijakan Publik (MKB-KP 100) 3 (3-0) 

Mata kuliah ini membahas siklus kebijakan publik dalam konteks agenda setting 

dan formulasi kebijakan. Sebab dua tahapan tersebut lebih banyak diwarnai 

dinamika politik dan konflik kepentingan antar stakeholder. Oleh karena itu, 

ketika proses itu terlewati maka tahap implementasi boleh dikatakan akan 

berjalan dengan sendirinya (given). Di dalam mata kuliah ini juga dijelaskan 

tentang tahapan-tahapan formulasi kebijakan, actor serta keterlibatan actor dalam 

formulasi kebijakan. 

Implementasi Kebijakan Publik (MKB-KP 101) 3 (3-0) 

Mata kuliah ini membahas tentang pengertian implementasi kebijakan publik, 

juga mahasiswa dapat memahami beberapa model   untuk implementasi kebijakan 

publik, bagaimana proses pelaksanaan/tapan dalam suatu implementasi kebijakan, 

memahami indicator keberhasilan/kegagalan implementasi kebijakan publik, 

mengetahui beberapa jenis model dan actor dalam implementasi kebijakan publik. 

Evaluasi  Kebijakan  Publik (MKB-KP 102) 3 (3-0) 

Mata kuliah ini membahas tentang pengertian Evaluasi kebijakan publik, juga 

mahasiswa dapat memahami beberapa model   untuk evaluasi kebijakan publik, 

bagaimana proses pelaksanaan/tapan dalam suatu evaluasi kebijakan, memahami 

indicator keberhasilan/kegagalan evaluasi kebijakan publik, mengetahui beberapa 

jenis model dan actor dalam evaluasi kebijakan publik. 

Seminar Kebijakan Publik (MKB-KP 103) 3 (1-2) 

Mata kuliah ini memberikan wawasan berpikir lewat proses seminar (teori dan 

praktek) dengan mengasah kemampuan analisis maupun keterampilan teknis yang 

diperlukan oleh para mahasiswa Jurusan Administrasi Negara yang diproyeksikan 

untuk menjadi perumus kebijakan di dalam organisasi publik, atapun 

stakeholders.. Kegiatan perkuliahan meliputi kegiatan kuliah, pembuatan makalah 

dan presentasi seminar. Evaluasi ditekankan pada penyusunan makalah dan 

praktek seminar. 

Manajemen Stratejik Sektor Publik (MKB-MP 100) 3 (3-0) 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep, prosedur dan alat-alat yang efektif 

bagi para pemimpin dan manajer dalam melakukan tugasnya menanggulangi 
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keadaan yang telah dan sedang berubah, dan mengembangkan landasan yang 

koheren dan kokoh bagi pembuatakeputusan. 

Manajemen Perubahan & Penanggulangan Bencana (MKB-MP 101) 3 (3-0) 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman komprehensif tentang sumber-sumber 

bencana, siklus bencana dan bagaimana mengelola bencana dan resiko yang 

ditimbulkannya secara lebih baik. Tujuan mata kuliah ini adalah untuk 

meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang: (1) Apa itu bencana, faktor 

penyebab dan jenis-jenis bencana; (2) Bagaimana siklus bencana terjadi dan 

bagaimana upaya untuk mengurangi resiko bencana melalui suatu kegiatan yang 

terkoordinasi; (3) Bagaimana bencana harus dikelola di dalam konteks hubungan 

antar level pemerintahan dan antara pemerintah dan masyarakat; dan (4) 

Bagaimana nilai-nilai demokrasi dikembangkan dalam melibatkan berbagai 

komponen masyarakat di dalam mengelola bencana; 

Akuntansi Keuangan Publik (MKB-MP 102) 3 (3-0) 

Mata kuliah ini membahas dasar dasar ilmu keuangan negara, Penerimaan negara, 

Pengeluaran negara, anggaran negara dan kebijakan keuangan negara. Mata 

kuliah ini juga membahas tentang pengelolaan aset negara, baik tangible maupun 

intangible, agar dapat digunakan seoptimal mengkin untuk kesejahteraan rakyat. 

Seminar Manajemen Publik  (MKB-MP 103) 3 (1-2) 

Mata kuliah ini memberikan wawasan berpikir lewat proses seminar (teori dan 

praktek) dengan membahas menganalisis fenomena dan praktik manajemen 

publik di instansi publik baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 

Kegiatan perkuliahan meliputi kegiatan kuliah, pembuatan makalah dan 

presentasi seminar. Evaluasi ditekankan pada penyusunan makalah dan praktek 

seminar. 

Sistem Sos. Bud. Indonesia (MBB 100) 3 (3-0) 

Sistem dan Sistem Sosial, Kelompok Sosial di Indonesia (Politik Ekonomi dan 

Kultural), Kepemimpinan Sosial dan Filsafat Sosial di Indonesia. 

Reformasi Administrasi (MBB 101) 3 (3-0) 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman baik secara teoritis 

maupun praktis dalam melakukan perubahan administrasi publik menuju 
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perbaikan dan menemukan alternatif baru dalam menjalankan fungsinya. Adapun 

materi yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi : Paradigma, strategi, faktor 

pendorong dan penghambat dan reformasi Administrasi Publik di Indonesia, 

birokrasi, privatisasi, korupsi, dan public services, serta citizen carter. 

Manajemen Konflik (MBB 102) 3 (3-0) 

Membahas tentang teori-teori kepentingan, teori-teori konflik, pendekatan-

pendekatan dan strategi  dalam penyelesaian konflik serta menganalisis kasus-

kasus konflik dalam organisasi. 

Etika Administrasi Publik (MPB 100) 3 (3-0) 

Menguraikan tentang pengertian dan dasar etika administrasi publik di Indonesia 

kode etik, etika atasan dan bawahan, pembinaan moral, wewenang dan tanggung 

jawab etika administrasi. 

Kuliah Kerja Nyata (MPB 101) 4 (1-3) 

Peserta didik melakukan praktek dan kegiatan di lapangan dengan menggunakan 

pendekatan langsung (observasi) terhadap masyarakat, mengidentifikasi masalah, 

menyusun program kerja, mengevaluasi, serta menyusun laporan. 

Manajemen Perkantoran (MKB 112) 2 (2-0) 

Pengajuan materi manajemen perkantoran membahas mengenai : 

Pengertian  administrasi, manajemen, kantor, menetapkan ruang lingkup 

manajemen perkantoran, organisasi kantor, manajer kantor, komunikasi kantor, 

formulir, surat menyurat (korespondensi), metode, prosedur dan sistem, laporan, 

kearsipan, perencanaan gedung, tata ruang, mesin dan perabot kantor. 

Elektronik Govemment (MKB 113)  2 (2-0) 

Mata kuliah ini membahas perkembangan dan penerapan teknologi informasi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Teori Pembangunan (MKB 114) 2 (2-0) 

Mata kuliah ini memberikan pengantar bagi pemahaman terhadap teori-teori 

pembangunan, yang di gunakan untuk menjelaskan (menganalisis) perilaku dan 

perkembangan sistem politik sebuah negara. Mata kuliah ini akan terfokus kepada 

teori-teori, sejarah dan kebijakan-kebijakan pembangunan, baik yang dilakukan 

oleh negara-negara maju, maupun negara berkembang (dunia kesatu, dua dan 
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tiga). Dalam mata kuliah ini di harapkan mahasiswa dapat mengetahui dan 

memahami perkembangan teori-teori pembangunan, yang meliputi: Pemikiran 

tokoh-tokoh pembangunan modern dan neo clasical development theorist; 

Perkembangan teori-teori pembangunan lainnya (underdevelopment theory, 

Chicago endogenous-growth school, "human capital is enough" development 

theory, dst); Kemapuan untuk menggunakan toeri-teori pembangunan tersebut 

dalam upaya menganalisa isu-isu kontemporer. 

Tehnik-Tehnik dalam Administrasi (MKB 115) 2 (2-0) 

Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan pada para mahasiswa dalam 

rangka penelaahan secara mendalam teknik-teknik dalam administrasi pada 

umumnya, dan sistem administrasi negara Indonesia pada khususnya. Titik berat 

pembahasan diletakkan pada komponen-komponen administrasi negara yang 

riil/nyata ada di Indonesia. Dengan demikian para mahasiswa dapat langsung 

menerapkan pengetahuannya di lapangan. 

Administrasi Perbekalan (MKB 116) 2 (2-0) 

Mempelajari keseluruhan pengelolaan kegiatan (perencanaan, pengadaan, 

pengelolaan, penyimpanan, pemindahan, dan pendistribusian), dalam rangka 

memperoleh bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan jadi, kemudian 

mengirimkannya kepada konsumen melalui system distribusi. 

Analisis Biaya Manfaat (MKB 117) 2 (2-0) 

Mata kuliah ini mengkaji tentang proses sistematis untuk menghitung dan 

membandingkan manfaat dan biaya dari proyek/kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah, dengan untuk dua tujuan: untuk menentukan apakah itu adalah 

investasi yang sehat (pembenaran / kelayakan), dan untuk melihat bagaimana 

membandingkan dengan proyek-proyek alternatif.  Berdasarkan hasil analisis ini, 

pemerintah dapat menentukan pilihan yang tepat dan anggaran dapat dialokasikan 

secara efektif. 

Manajemen Masyarakat Pesisir (MKB 118) 2 (2-0) 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep pemberdayaan masyaraka pesisir t, 

tahapan pemberdayaan, pengorganisasian masyarakat, metode dan langkah-

langkah pemberdayaan melalui mobilisasi, partisipasi,kaderisasi, pengembangan 
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masyarakat sebagai proses perubahan sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat 

melalui musyawarah masyarakat pesisir, focus group discussion (FGD) dan 

model-model pemberdayaan masyarakat di daerah pesisir. 

Ekonomi Politik (MKB 119) 2 (2-0) 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang perspektif 

ekonomi-politik dan relevansinya dengan perkembangan Ilmu Administrasi 

Publik,  serta mampu menerapkan teori dan konsep dalam tataran empirik. 

Negosiasi  (MKB 120) 2 (2-0) 

Mengkaji dasar-dasar diplomasi melalui interaksi formal ataupun informal; 

praktik-praktik negosiasi/diplomasi klasik dan kontemporer, seperti diplomasi 

total dan publik baik dalam bisnis dan pemerintahan atau melalui media. 

Mengkaji fungsi serta peran negosiasi; gaya negosiasi/diplomasi; lingkungan 

strategis serta faktor-faktor negosiasi. 

Sistem dan Prosedur Administrasi (MKB 121) 2 (2-0) 

Matakuliah ini membahas sistem dan prosedur yang berkembang dalam Ilmu 

Administrasi Negara, permasalahan yang dihadapi oleh Ilmu Administrasi 

Negara, dan bentuk-bentuk terkait dengan perkembangan sistem dan prosedur 

dalam penyelenggaraan administrasi negara/publik yang muncul dari dahulu 

hingga sekarang. 

 

4. Dosen Pengajar 

a. Data Dosen Tetap yang Bidang Keahliannya sesuai dengan Bidang Program Studi 

Ilmu Administrasi 

No. 
Nama Dosen 

Tetap 
NIDN** 

Jabatan 

Akademik 

Gelar 

Akademik 

Bidang Keahlian untuk 

Setiap Jenjang 

Pendidikan 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) 

1. Adi Sutojo  0012045501 Lektor 

Kepala 

Drs  

M.Si 

Dr. 

 Hubungan 

Internasional 

 Ilmu Administrasi 

 Ilmu Adminitrasi 

2. Indra Defi  Lektor  SH, M.Hum 

Dr 
 HAN 

 HAN 

 HAN 

3. Mulyadi  0203036002 Lektor Drs., 

M.Si 
 Administrasi Niaga 

 Ilmu Administrasi 

4. Alexsander 2005127401 Lektor  S.IP.,  

M.Si 
 Ilmu Administrasi 

Negara 

 Ilmu Administrasi 
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5 Edi Darmawi 0226076801 Lektor S.Sos., M.Si  Administrasi Negara 

 Ilmu Administrasi  

6 Hernowo 

Novi Yanto  

0209116701 Asisten Ahli SE.,  

M.Si 
 Manajemen 

 Ilmu Administrasi 

7 Soehito 

Efendi 

0216047201 Asisten Ahli S.Pd., 

M.Si 
 P.Bahasa Inggris 

 Ilmu Administrasi 

8 Abdul Aziz 

Zulhakim 

0218028601 Tenaga 

Pengajar 

S.Sos., M.Si  Administrasi Negara 

 Administrasi Publik 

 

b.  Data Dosen Tetap yang Bidang Keahliannya di luar Bidang Program Studi 

No. 
Nama Dosen 

Tetap 
NIDN** 

Jabatan 

Akademik*** 

Gelar 

Akademik 

Bidang Keahlian 

untuk Setiap Jenjang 

Pendidikan 

(1) (2) (3) (5) (6) (8) 

1 H.Syanurdin 0018115901 Guru Besar Prof.,  

Dr., M.Pd 

Filsafat dan Sosiologi 

Pendiidkan 

Pendidikan Bahasa 

Pendidikan Bahasa 

dan Sastra  

2 Asfarudin  0020056101 Lektor Kepala Ir., M.Si Pertanian 

Agronomi  

  3 Nila Kencana  0222097401 Lektor  M.Pd Pendidikan Bhs 

Inggris 

Pendidikan Bahasa 

4 Elviza Diana  0207127301 Lektor  S.Kom., 

M.Kom 

Manajemen 

Informatika 

Ilmu Komputer 

5 Henny 

Aprianty 

1211047102 Lektor  Dr.,  

M.Si 
 Kesejahteraan 

Sosial 

 PWD 

 PSL 

6 Harmiati 0010076101 Lektor Kepala  Dra., 

M.Si 
 Kesejahteraan 

Sosial 

 Sosiologi Pedesaan 

7 Asmara 

Yumarni  

0227087102 Lektor  S.Ag., 

M.Ag  
 Usuluddin 

 Pendidikan Islam 

 

5. Pola Penyelenggaraan Mata Kuliah 

Mahasiswa Program Studi S1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara diwajibkan untuk 

mengikuti Kurikulum Program Studi S1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, dengan 

memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 

a. Mata kuliah pada semester 1 adalah mata kuliah paket yang bersifat wajib. Mahasiswa 

baru tidak diperbolehkan mengambil mata kuliah di luar mata kuliah paket, kecuali 

ada ketentuan lain dari fakultas atau jurusan. 
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b. Pola pengambilan mata kuliah semester 2, 3, 4, 5, dan 6 dapat dilihat pada Tabel Pola 

Pengambilan Mata Kuliah, merupakan pola semi paket yang disarankan bagi 

mahasiswa. 

c. Jumlah SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa pada semester kedua dan selanjutnya 

ditentukan berdasarkan capaian Indeks Prestasi (IP) dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) IP 3,50 – 4,00 : maksimal 24 sks 

2) IP 3,00 – 3,49 : maksimal 22 sks 

3) IP 2,50 – 2,59 : maksimal 20 sks 

4) IP 2,00 – 2,49 : maksimal 18 sks 

5) IP 0,00 – 1,99 : maksimal 15 sks 

d. Nilai mata kuliah wajib minimal C. 

e. Mahasiswa disarankan mengambil salah satu kelompok mata kuliah konsentrasi 

jurusan (kebijakan Publik dan Manajemen Publik) sesuai dengan minat tema skripsi 

sebagai bekal teoritik penulisan skripsi. 

f. Mahasiswa dapat mengambil bimbingan Pra-Skripsi setelah menyelesaikan 130 SKS, 

telah lulus mata kuliah prasyarat, pada saat pendaftaran telah menyelesaikan semua 

mata kuliah. 

g. Mahasiswa dapat mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) setelah menempuh kuliah 

minimum 100 SKS.  

h. Jika pola pengambilan mata kuliah ini dapat diikuti oleh mahasiswa maka sangat 

dimungkinkan mahasiswa lulus pada semester ke-7 (3,5 tahun). 

i. Mahasiswa mempunyai kesempatan untuk mengulang mata kuliah yang sudah 

diambil dengan nilai maksimal A, dengan persyaratan berikut: 

1) Ingin memperbaiki nilai, dengan ketentuan nilai yang dapat diulang adalah C. 

2) Ingin mendapatkan nilai lulus, jika mendapatkan nilai D, E atau BL. 

3) Pengulangan mata kuliah maksimal hanya satu kali kecuali mata kuliah wajib 

yang tidak lulus. 

4) Mahasiswa yang akan mengulang mata kuliah hanya mempunyai kesempatan 

untuk mengulang 2 mata kuliah dalam satu semester. Nilai yang akan 

dicantumkan dalam transkrip nilai adalah nilai paling tinggi. 
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Tabel 10. Pola Pengambilan Mata Kuliah 

 

SEMESTER  I 

 

 

SEMESTER  II 

No MATA KULIAH  No MATA KULIAH 

 

1 Pendidikan Agama 
 

1 Sistem Hukum Indonesia 

2 Pendidikan Pancasila 
 

2 Pendidikan Kewarganegaraan 

3 Bahasa Indonesia 
 

3 Sistem Ekonomi Indonesia 

4 Bahasa Inggris 
 

4 Sistem Politik Indonesia 

5 Peng. Ilmu Politik 
 

5 Sistem Administrasi NKRI 

6 Peng. Ilmu Sosiologi dan Antropologi 
 

6 Dasar Dasar-Logika 

7 Kewirausahaan 
 

7 Ilmu Alamiah Dasar 

8 Peng. Ilmu Administrasi  Publik 
 

8 Bahasa Inggris untuk Administrasi Publik 

SEMESTER  III 

 

SEMESTER  IV 

No MATA KULIAH  No MATA KULIAH 

 

1 Sistem Sos. Bud. Indonesia 
 

1 Metode Penelitian Kuantitatif 

2 Statistik Ilmu Sosial 
 

2 Perilaku Organisasi Publik 

3 Hukum Administrasi Negara 
 

3 Kom. Org & Hub. antara Lembaga 

4 Administrasi Keuangan Publik 
 

4 Teknik Pengambilan Keputusan 

5 Dasar-Dasar Org. & Manajemen 
 

5 Teori Administrasi Publik 

6 Metode Penelitian Sosial Kualitatif 
 

6 Sistem Informasi Manajemen 

7 Dasar-Dasar Komputer 
 

7 Teori-Teori Org. & Manajemen 

 

Tabel 10a. Konsentrasi Kebijakan Publik 

SEMESTER  V 

 

SEMESTER  VI 

No MATA KULIAH  No MATA KULIAH 

 

1 Administrasi Pembangunan 
 

1 Formulasi Kebijakan Publik *) 

2 Desentralisasi & Org. Daerah 
 

2 Implementasi Kebijakan Publik *) 

3 Kebijakan Publik 
 

3 Reformasi Administrasi 

4 Metode Penelitian Administasi 
 

4 Kepem. dan Akuntabilitas Publik 

5 Perbandingan Administrasi Negara 
 

5 Manajemen Konflik 

6 Manajemen Publik 
 

6 Teori Pembangunan ***) 

    
 

7 P K L  
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SEMESTER  VII 

 

SEMESTER  VIII 

No MATA KULIAH  No MATA KULIAH 

 

1 Evaluasi Kebijakan Publik *) 
 

1 Etika Administrasi Publik 

2 Seminar Kebijakan Publik *) 
 

2 Evaluasi Kerja Sektor Publik 

3 Manajemen Perkantoran ***) 
 

3 Kuliah Kerja Nyata 

4 Elektronik Govemment ***) 
 

4 Skripsi 

5 Isu Kebijakan Otonomi Daerah 
 

    

 

Tabel 10b. Konsentrasi Manajemen Publik 

SEMESTER  V 

 

SEMESTER  VI 

No MATA KULIAH  No MATA KULIAH 

 

1 Administrasi Pembangunan 
 

1 Manajemen Stratejik Sektor Publik **) 

2 Desentralisasi & Org. Daerah 
 

2 Manaj. Perubahan & Penanggul. Benc. **) 

3 Kebijakan Publik 
 

3 Reformasi Administrasi 

4 Metode Penelitian Administasi 
 

4 Kepem. dan Akuntabilitas Publik 

5 Perbandingan Administrasi Negara 
 

5 Manajemen Konflik 

6 Manajemen Publik 
 

6 Teori Pembangunan ***) 

    
 

7 P K L  

SEMESTER  VII 

 

SEMESTER  VIII 

No MATA KULIAH  No MATA KULIAH 

 

1 Akuntansi Keuangan Publik **) 
 

1 Etika Administrasi Publik 

2 Seminar Manajemen Publik **) 
 

2 Evaluasi Kerja Sektor Publik 

3 Manajemen Perkantoran ***) 
 

3 Kuliah Kerja Nyata 

4 Elektronik Govemment ***) 
 

4 Skripsi 

5 Isu Kebijakan Otonomi Daerah 
 

    

 

6. Proses Perkuliahan 

a. Kartu Rencana Studi (KRS) 

Kartu Rencana Studi (KRS) merupakan lembaran format yang berisikan informasi 

mata kuliah yang ditawarkan, dengan diawali dengan kolom nomor urut, nama mata 

kuliah, kode mata kuliah, bobot SKS, Jadwal, Informasi ruangan dan keterangan 

mengenai status KRS. Kartu Rencana Studi (KRS) tersusun atas 4 lembar, yang 

masing-masing diperuntukkan: 1) Lembar Putih untuk BAAK; 2) Lembar Kuning 

untuk Mahasiswa; 3) Lembar Merah untuk Fakultas; dan 4) Lembar Hijau untuk 
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Dosen Pembimbing Akademik. Kartu Rencana Studi berfungsi sebagai salah satu 

instrumen pengawasan dan pengendalian proses pembelajaran di Perguruan Tinggi. 

b. Lembar Hasil Studi 

Lembar Hasil Studi dibagikan kepada Mahasiswa untuk menjadi pedoman di dalam 

pengisian Kartu Rencana Studi. Adapun saat ini Lembar Hasil Studi dapat diakses 

Mahasiswa melalui program SIAKAD (Sistem Akademik) yang dapat diakses melalui 

web www.unihaz.ac.id dengan terlebih dahulu memiliki akun berupa ussername dan 

password yang dibuat oleh Tim SIAKAD dan didistribusikan kepada Ketua Jurusan.  

c. Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali) 

Usaha untuk memperlancar proses belajar mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, setiap mahasiswa mendapat fasilitas pembimbingan oleh Dosen Pembimbing 

Akademik yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi. Proses 

pembimbingan dilakukan diawal perkuliahan, dimana mahasiswa melakukan 

konsultasi mengenai pengisian mata kuliah di dalam KRS. Apabilah telah 

mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik maka KRS tersebut 

disahkan oleh Ketua Jurusan/ Program Studi. Adapun perubahan KRS dapat 

dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan di kalender akademik. Selanjutnya 

seorang Dosen Pembimbing Akademik memiliki tugas memotivasi mahasiswa untuk 

kelancaran proses belajar di kampus.  Dosen Pembimbing Akademik memiliki syarat 

sebagai berikut: 

1) Dosen Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Hazairin, 

SH Bengkulu yang masih aktif. 

2) Memilki kualifikasi bidang ilmu yang sesuai dengan program studi. 

d. Pelaksanaan Perkuliahan 

Proses perkuliahan merupakan interaksi sejumlah sistem, dimana terdapatnya tujuan 

kondisi awal mahasiswa, bahan, metode, dosen dan evaluasi. Proses pembelajaran 

harus direncanakan dalam bentuk: 

1) Rumusan tujuan instruksional; 

2) Garis Besar Program Perkuliahan (GBPP); 

3) Satuan Acara Perkuliahan (SAP); 

4) Kontrak Perkuliahan; dan 

5) Buku Ajar (Text Book, Modul atau Diktat). 

Perkuliahan dapat dilaksanakan dengan cara ceramah, diskusi, kelas presentasi dan 

lain-lain, sesuai dengan pendekatan terapan yang ditetapkan oleh masing-masing 

program studi. Kuliah diselenggarakan oleh Jurusan/ Program Studi sesuai dengan 

Kalender Akademik yang berlaku. Beberapa hal yang perlu disiapkan di dalam proses 

pembelajaran oleh Jurusan/ Program Studi adalah: 

1) Jadwal perkuliahan per-setiap semester (ganjil/ genap); 

2) Ruang kuliah, yang dikoordinasikan dengan kepala BAAK; 

3) Berita Acara Mengajar dan Absensi Mahasiswa yang dikoordinasikan dengan 

Kepala Tata Usaha Fakultas; 

http://www.unihaz.ac.id/
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4) Daftar hadir dosen mengajar, Ketua Jurusan/ Program Studi melalui Dekan 

membentuk Tim Monitoring Proses Pembelajaran di Kelas.   

e. Evaluasi Hasil Pembelajaran  

Evaluasi belajar untuk setiap mata kuliah dilakukan dua kali selama satu semester, 

yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Ujian Tengah 

Semester dilaksanakan setelah tatap muka keempat untuk mata kuliah berbobot 2 SKS 

dan setelah tatap muka kelima untuk mata kuliah berbobot 3 SKS. Ujian Akhir 

Semester dilaksanakan setelah tatap muka keenam belas. Nilai akhir merupakan 

gabungan dari ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), dan semua 

tugas yang diberikan selama semester berlangsung, masing-masing dengan bobot 

sendiri-sendiri, yaitu: 

1) Nilai Tugas 20%; 

2) Nilai Ujian Tengah Semester (UTS) 30%; dan 

3) Ujian Akhir Semester (UAS) 50%.  

Nilai akhir diberikan dalam bentuk huruf mutu berdasarkan skor mentah (raw score) 

menggunakan kisaran antara 0-100, dengan pedoman berikut : 

 

Tabel 11. Komponen Penilaian 

 

No Nilai Akhir Huruf Mutu Angka Mutu 

1 < 43 E 0,00 

2 44-49 D 1,00 

3 50-55 C 2,00 

4 56-61   C+ 2,50 

5 62-67  B- 2,75 

6 68-73 B 3,00 

7 74-79   B+ 3,50 

8 80-85  A- 3,75 

9 86-100 A 4,00 

 

f. Perbaikan Nilai 

Mahasiswa yang akan memperbaiki nilai dapat mengikuti Semester Pendek 

dilaksanakan di akhir semester genap sekitar pertengahan Juli s.d. pertengahan 

Agustus. Persyaratan untuk mengikuti Semester Pendek ini adalah bagi Mahasiswa 

yang sebelumnya mendapatkan nilai C, D dan E, dengan maksimal diambil 4 mata 

kuliah atau setara dengan 12 SKS. Adapun nilai yang diberikan maksimal adalah nilai 

B. 

 

7. Tata Tertib Perkuliahan 

Tata tertib bagi Mahasiswa di dalam proses perkuliahan adalah sebagai berikut:  

a. Selama perkuliahan berlangsung, mahasiswa diharuskan ikut serta membantu 

kelancaran jalannya perkuliahan dengan tidak berbuat gaduh, dan ikut menjaga 
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kebersihan kelas dengan tidak membawa makanan/minuman ke dalam kelas;  

b. Berpakaian sopan dan rapi (bukan kaos), serta menggunakan sepatu; 

c. Memenuhi jumlah kehadiran minimum 75% dari jumlah kehadiran dosenatau jumlah 

kuliah yang diselenggarakan; 

d. Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir kuliah; 

e. Bagi mahasiswa yang terlambat lebih dari 30 menit tidak diperbolehkan mengisi 

daftar hadir; 

f. Bagi mahasiswa yang berhalangan hadir kuliah, harus memberitahukan  secara tertulis 

kepada dosen yang bersangkutan melalui Sekretariat Fakultas  

g. Melaksanakan kewajiban administrasi tepat waktu. 

Adapun Tata tertib bagi Dosen di dalam proses perkuliahan adalah sebagai berikut: 

a. Berpakaian sopan dan rapi; 

b. Memenuhi jumlah kehadiran 16 kali pertemuan/tatap muka; 

c. Dosen wajib mengisi daftar hadir kuliah setiap melaksanakan tatap muka; 

d. Bagi dosen yang terlambat lebih dari 30 menit, dianggap tidak hadir  perkuliahan dan 

mahasiswa tetap dianggap hadir perkuliahan; 

e. Bagi dosen yang berhalangan hadir kuliah, harus memberitahukan secara  tertulis 

kepada Sekretariat Fakultas; 

f. Dosen menyampaikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa pada pertemuan awal 

perkuliahan; 

g. Menyediakan waktu diskusi di luar jam kuliah untuk membicarakan bahan pelajaran 

antara 2-4 jam per minggu; dan 

h. Menghargai mahasiswa dengan memberitahukan di muka pembatalan  komitmen 

waktu tatap muka di kelas atau komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada 

mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar acara tatap muka di kelas 

maupun dalam pembimbingan skripsi. 

 

8. Ketentuan Penulisan Skripsi 

Pada akhir studi Program Sarjana, mahasiswa diwajibkan melakukan penyusunan dan 

penulisan Skripsi, dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut: 

a. Telah menempuh 130 sks 

b. Telah lulus mata kuliah prasyarat 

c. Pada saat pendaftaran telah menyelesaikan semua mata kuliah. 

d. Rata-rata banyaknya mahasiswa per staf pengajar pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi 

14 mahasiswa. 

e. Rata-rata jumlah pertemuan staf pengajar dan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas 

akhir 12 kali mulai dari saat mengambil skripsi hingga menyelesaikan skripsi. 

Pembimbing Skripsi, Pembimbing skripsi dapat lebih dari 1 orang yang penunjukkannya 

dilakukan oleh Jurusan/Program Studi dan ditetapkan dengan Surat Keptutusan Dekan; 

Jika pembimbing lebih dari 1 orang, Pembimbing Utama pada dasarnya adalah tenaga 

akademik tetap fakultas/jurusan yang serendah-rendahnya memiliki jabatan Asisten Ahli 
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berpendidikan S2. Apabila tenaga tetap dengan kriteria tersebut tidak ada, maka tenaga 

akademik yang berpendidikan S1 dengan jabatan Lektor dapat diangkat sebagai 

Pembimbing Utama; Pembimbing Pendamping pada dasarnya adalah tenaga akademik 

tetap fakultas/jurusan yang serendah-rendahnya memiliki jabatan Asisten Ahli (S1); 

Apabila untuk Skripsi itu diperlukan penelitian lapangan, maka fakultas/jurusan dapat 

menetapkan seorang Pembimbing Lapangan, yaitu tenaga dari instansi/lembaga tempat 

mahasiswa melakukan kegiatan penelitian.  

Ketentuan lain, apabila Skripsi tidak dapat diselesaikan dalam satu semester, maka: a) 

Mahasiswa masih diperkenankan menyelesaikannya pada semester berikutnya dengan 

mencantumkan kembali pada KRS (topik skripsi dan pembimbing tetap sama); b) Apabila 

skripsi tidak dapat diselesaikan dalam dua semester berturut-turut, maka: (a) Skripsi 

tersebut diberi huruf mutu E; dan (b) mahasiswa diharuskan menempuh kembali skripsi 

tersebut dengan topik yang berbeda (Pembimbing bisa berbeda atau tetap sama).  

Huruf mutu skripsi sekurang-kurangnya adalah C, dan apabila skripsi yang ternyata 

ditulis dan diselesaikan di luar ketentuan di atas (pada saat mahasiswa menghentikan 

studi untuk sementara atas izin Rektor maupun tanpa izin Rektor), sekalipun dibimbing 

oleh Pembimbing Pendamping sesuai ketentuan di atas, penulisan skripsi tersebut tidak 

dibenarkan dan hasil bimbingannya dianggap gugur. Dalam keadaan seperti tersebut atas, 

mahasiswa diharuskan mengganti topiknya dan mengulangi penyusunan dan penulisan 

skripsinya dan proses bimbingannya. Ujian skripsi diselenggarakan pada akhir studi, yaitu 

pada Sidang Ujian Sarjana dengan mengajukan naskah skripsi yang telah disyahkan dan 

dapat mengikuti ujian. 
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BAB IV 

KEMAHASISWAAN 

 

 

1. Kegiatan Kemahasiswaan 

a. Kegiatan Kurikuler 

Kegiatan kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di dalam proses belajar mengajar, 

baik di dalam maupun di luar kampus, sesuai dengan program yang telah ditetapkan 

pada awal semester (Kartu Rencana Studi-KRS). 

b. Kegiatan Ekstra Kurikuler 

Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan di luar kegiatan akademik 

yang meliputi pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, upaya 

perbaikan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan 

kemahasiswaan ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti tersebut 

di bawah dan menunjang kegiatan kurikulum, tetapi tidak dimaksudkan untuk 

memperoleh SKS. 

1) Penalaran dan Keilmuan 

Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sesuai dengan tugas utama sebagai 

mahasiswa. Kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan penalaran dan keilmuan 

berupa simposium, sarasehan, seminar, diskusi ilmiah, debat ilmiah, lomba karya 

ilmiah, dan sebagainya. 

2) Minat dan Bakat 

Kebutuhan pokok yang dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan, 

apresiasi seni, dan kesegaran jasmani. Kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan 

minat dan bakat berupa, kegiatan olah raga, kesenian, media terbitan kampus, 

pecinta alam, koperasi mahasiswa, dan sebagainya. 

3) Kesejahteraan Mahasiswa 

Kebutuhan pokok untuk memenuhi kesejahteraan jasmani dan rohani sehingga 

mahasiswa menjadi intelektual yang berbudi dan bertakwa kepada Tuhan. Untuk 

kesejahteraan jasmani dilakukan berbagai usaha agar memperoleh beasiswa bagi 

mahasiswa yang berprestasi atau membutuhkan. Kegiatan yang dapat memenuhi 

kebutuhan kesejahteraan berupa koperasi mahasiswa, kegiatan kerohanian, dan 

sebagainya. 

4) Pengabdian Masyarakat  

Kebutuhan pokok untuk mengembangkan aktualisasi diri, menyalurkan aspirasi, 

dan melakukan pengabdian sebagai masyarakat. Kegiatan yang dapat memenuhi 

kebutuhan pengabdian pada masyarakat berupa kegiatan pelatihan, penyuluhan, 

bantuan materi, kemah bakti dan tenaga kepada masyarakat. 

5) Kerja Lapangan dan Magang 

Kebutuhan pokok untuk mengasa konsep ke dalam aplikasi kerja praktek di 

instansi publik maupun swasta. 
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2. Beasiswa bagi Mahasiswa 

Jenis beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu adalah sebagai berikut. 

a. Beasiswa Bantuan Belajar (BBM) 

Beasiswa bantuan khusus mahasiswa dan beasiswa bantuan belajar mahasiswa 

ditujukan bagi mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi. Beasiswa ini berasal 

dari Kemen Ristek dan Dikti Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta 

(KOPERTIS) Wilayah II. Persyaratan untuk mendapatkan beasiswa ini adalah: 

1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif paling rendah mahasiswa semester II pada 

program Sarjana Strata Satu. 

2) dinyatakan tidak mampu secara ekonomi oleh lembaga terkait; 

3) berprestasi di bidang akademik yang ditunjukkan dengan nilai IPK 2,0 bagi calon 

penerima BBM,  

4) aktif di organisasi kemahasiswaan bagi calon penerima BKM; 

5) tidak mendapat beasiswa sumber lain.  

b. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) 

Beasiswa peningkatan prestasi akademik ditujukan bagi mahasiswa yang berprestasi 

akademik yang ditunjukkan dengan nilai IPK tinggi. Beasiswa ini berasal dari Kemen 

Ristek dan Dikti Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) Wilayah 

II. Adapun persyaratan untuk mendapatkan beasiswa ini adalah 

1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif paling rendah mahasiswa semester II pada 

program Sarjana Strata;  

2) mempunyai IPK yang tinggi;  

3) tidak mendapat beasiswa lain selain beasiswa PPA yang ditunjukkan dengan surat 

pernyataan dari universitas. 

c. Beasiswa dari Bank dan CSR Perusahaan  

 

3. Unsur Organisasi Kemahasiswaan 

a. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) 

Dewan Perwakilan Mahasiswa adalah organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga 

legislatif tertinggi yang mengawasi pelaksanaan program kegiatan organisasi 

kemahasiswaan. Dengan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 

1) Membuat dan menetapkan visi dan misi DPM; 

2) membuat Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja; Organisasi Kemahasiswaan 

sesuai dengan Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu; 

3) membuat program kerja DPM selama masa kepengurusan; 

4) melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja; 

5) melaksanakan Pemilihan Raya (Pemira) untuk memilih anggota DPM, Ketua 

BEM, dan Ketua HMJ. Karena alasan teknis, untuk sementara tugas ini diambil-

alih oleh BEM; 
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6) melaksanakan pengawasan pada organisasi kemahasiswaan.; 

7) melaksanakan Tata Tertib/Peraturan Organisasi Kemahasiswaan yang ditetapkan 

oleh Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. 

Hazairin, SH Bengkulu; 

8) mensahkan pembentukan, pembekuan, dan pembubaran UKM.;  

9) membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan; 

10) menjalankan kepengurusan selama 1 tahun. 

b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 

Badan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga 

eksekutif. Dengan menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut: 

1) Membuat dan menetapkan misi BEM; 

2) menjalankan Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja BEM yang ditetapkan 

DPM; 

3) mematuhi tata tertib/peraturan organisasi yang ditetapkan oleh DPM/Pimpinan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH 

Bengkulu; 

4) membuat program kerja BEM selama masa kepengurusan; 

5)  melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja; 

6)  melakukan koordinasi program kerja setiap UKM dan HMJ; 

7) melalui prosedural mekanisme organisasi memberi persetujuan pada pelaksanaan 

kegiatan UKM dan HMJ; 

8) karena alasan teknis, untuk sementara melakukan tugas DPM dalam melakukan 

pengawasan terhadap kegiatan UKM dan HMJ serta tugas lainnya lihat poin 6 

mengenai tugas dan fungsi DPM; 

9) menjalankan kepengurusan organisasi selama 1 tahun; 

10) melantik Ketua UKM dan HMJ; 

11) membentuk pantia khusus untuk memilih Ketua BEM periode berikutnya; 

12) membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan. 

c. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) 

Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga 

eksekutif di tingkat jurusan yang hanya melaksanakan kegiatan penalaran dan 

keilmuan sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajarinya di jurusan masing-masing. 

Dengan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut: 

1) Membuat dan menetapkan misi HMJ; 

2) menjalankan Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja HMJ yang ditetapkan oleh 

DPM/BEM; 

3) membuat program kerja Himpunan Mahasiswa Jurusan; 

4) melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja HMJ; 

5) melaksanakan koordinasi dengan BEM atas program kerjanya; 

6) berkonsultasi dan meminta persetujuan kegiatan kepada Kepala Jurusan; 

7) menjalankan kepengurusan organisasi selama 2 tahun; 
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8) melakukan Pemilihan Raya dengan menunjuk panitia khusus; 

9) membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan; 

10) menjalin kerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan sejenis dari perguruan 

tinggi lain. 
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BAB V 

YUDISIUM DAN WISUDA 

 

 

1. Yudisium 

Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dan dapat mengikuti yudisium bila telah memenuhi 

persyaratan, yaitu telah menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) dan selesai menempuh 

seluruh mata kuliah yang diwarkan. Mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana, apabila 

telah memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) akhir minimal 2,00. Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan adalah sebagai berikut: 

a. IPK 3,50-4,00:  Lulus dengan predikat Pujian atau Cumlaude 

b. IPK 3,01-3,50:  Lulus dengan predikat Sangat Memuaskan 

c. IPK 2,76-3,00:  Lulus dengan predikat Memuaskan   

Predikat kelulusan dengan pujian (cumlaude) ditentukan juga dengan memperhatikan 

masa studi maksimum yaitu 4 tahun (masa studi minimum), seluruh nilai yang diperoleh 

tidak diperoleh dari hasil ujian ulangan (perbaikan nilai) dan Nilai Ujian Skripsi A.  

  

2. Wisuda 

Untuk dapat mengikuti wisuda, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Prof. Dr. Hazairn, SH Bengkulu yang dinyatakan lulus adalah bagi mereka 

yang diharuskan untuk segera menyerahkan skripsi yang telah diperbaiki dan 

ditandatangani oleh Dosen Pembimbing, Komisi Penguji dan Dekan. Serta naskah skripsi 

dijilid tebal (hard cover) berwarna merah jambu sesuai dengan bendera Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Hazairn, SH Bengkulu, telah menyerahkan 

abstrak, dan lain-lain yang telah ditetapkan. 

Kepada lulusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Prof. Dr. Hazairn, SH Bengkulu diberikan hak menggunakan gelar 

akademik Sarjana Ilmu Politik (S.IP). 

 


