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KETERANGAN

Pelaku Politik dan
Pemerintahan
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CAPAIAN PEMBELAJARAN
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan
agama,moral, dan etika;
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta
pendapat atau temuan orisinal orang lain;
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat
dan lingkungan;
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika politik
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara
mandiri;
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
Menginternalisasi nilai-nilai Islamic governance.
Kreatif, inovatif, teliti dan cermat dalam menyelesaikan masalah.
Menguasai konsep dasar dan teori politik, negara , demokrasi dan pemerintahan
Menguasai konsep lembaga-lembaga politik dalam negara demokratis dalam
konteks global
Menguasai proses politik dengan cara yang berkelanjutan (suistainability).
Menguasai konsep tentang fungsi dan proses dalam suprastruktur politik.
Menguasai konsep tentang fungsi dan proses dalam infrastruktur politik
Menguasai teori dan konsep Pemilu dalam sistem politik demokratis.

Menguasai konsep sistem dan proses pemerintahan daerah, desa dan kota.
Menguasai konsep perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
Menguasai teori Organisasi dan Tata Kerja organisasi Pemerintahan.
Menguasai konsep tata kelola keuangan dan aset publik
PP

Menguasai konsep teoritis proses legislasi dan perundang-undangan baik di tingkat
nasional maupun daerah
Menguasai konsep pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam lembaga
pemerintahan
Menguasai konsep teoritis tahapan dalam siklus kebijakan publik mulai dari
perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan
Menguasai konsep dan teori politik dan pemerintahan Islam
Menguasai konsep pelayanan sektor publik dan pengambilan keputusan
Menguasai konsep monitoring dan evaluasi kinerja Pemerintah
Menguasai konsep dan metode penelitian Pemerintahan
Menguasai konsep teoritis partisipasi masyarakat, civil society, kelembagaan
masyarakat dan pembangunan masyarakat dengan mempertimbangkan kesetaraan
gender.
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya;
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk
skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
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Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing,
kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan
supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada
pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di
bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali
data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
Mampu belajar sepanjang hayat
Mampu memimpin dan mengelola kelompok atau organisasi
Mampu dan trampil melayani masyarakat melalui sistem dan prosedur baku
Mampu melakukan pemetaan masalah dan potensi masyarakat kemudian menyusun
perencanaan program berbasis kebutuhan/kepentingan masyarakat
Mampu menganalisis masalah-masalah kebijakan dan menyusun pemetaan menjadi
agenda kebijakan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah
Mampu berbicara di depan publik dan meyakinkan publik dalam program/kegiatan
pemerintahan
Mampu dan trampil mengambil keputusan menyangkut penyelesaian masalah
publik berdasarkan data dan informasi yang tepat dengan menggunakan metode
ilmiah
Mampu bekerjasama dan menjalin hubungan kerja (networking) dengan pihak
terkait dengan program/kegiatan
Mampu melakukan analisis kondisi nasional, regional dan global menyangkut
masalah-masalah pemerintahan
Mampu melakukan analisis permasalahan pemerintahan nasional, pemerintahan
daerah, pemerintahan kota dan desa
Mampu menerapkan tata kelola pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Islam
Mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang tanggap bencana
Mampu menerapkan tata pemerintahan yang berdasar asas keberlanjutan

Mampu dan trampil menggunakan salah satu bahasa internasional
Mampu mengelola dan menyerap aspirasi masyarakat dalam tata kelola
pemerintahan
Mampu mengelola penyelenggaraan Pemilu dalam sistem politik demokratis
Mampu menata Organisasi dan Tata Kerja organisasi Pemerintahan
Mampu menyusun peraturan perundangan/legislasi
Memiliki kepribadian yang berintegritas bagi pencapaian tujuan bangsa dan negara
Indonesia
Memiliki kepekaan terhadap berbagai masalah sosial dan lingkungan hidup
Memiliki sikap dan perilaku bertanggungjawab atas profesi yang akan dijalan
Mampu memberdayakan diri sendiri dan masyarakat
2.

Peneliti/Akademisi

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;

S

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan
agama,moral, dan etika;
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta
pendapat atau temuan orisinal orang lain;
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat
dan lingkungan;
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara
mandiri;
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
Menginternalisasi nilai-nilai Islamic governance.
Kreatif, inovatif, teliti dan cermat dalam menyelesaikan masalah.

Menguasai konsep dasar dan teori politik, negara , demokrasi dan pemerintahan
Menguasai konsep lembaga-lembaga politik dalam negara demokratis dalam
konteks global
Menguasai proses politik dengan cara yang berkelanjutan (suistainability).
Menguasai konsep tentang fungsi dan proses dalam suprastruktur politik.
Menguasai konsep tentang fungsi dan proses dalam infrastruktur politik
Menguasai teori dan konsep Pemilu dalam sistem politik demokratis.
Menguasai konsep sistem dan proses pemerintahan daerah, desa dan kota.
Menguasai konsep perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
Menguasai teori Organisasi dan Tata Kerja organisasi Pemerintahan.
Menguasai konsep tata kelola keuangan dan aset publik
PP
Menguasai konsep teoritis proses legislasi dan perundang-undangan baik di tingkat
nasional maupun daerah
Menguasai konsep pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam lembaga
pemerintahan
Menguasai konsep teoritis tahapan dalam siklus kebijakan publik mulai dari
perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan
Menguasai konsep dan teori politik dan pemerintahan Islam
Menguasai konsep pelayanan sektor publik dan pengambilan keputusan
Menguasai konsep monitoring dan evaluasi kinerja Pemerintah
Menguasai konsep dan metode penelitian Pemerintahan
Menguasai konsep teoritis partisipasi masyarakat, civil society, kelembagaan
masyarakat dan pembangunan masyarakat dengan mempertimbangkan kesetaraan
gender.
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya;
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
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Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk
skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing,
kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan
supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada
pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali
data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
Mampu belajar sepanjang hayat
Mampu memimpin dan mengelola kelompok atau organisasi
Mampu dan trampil melayani masyarakat melalui sistem dan prosedur baku
Mampu melakukan pemetaan masalah dan potensi masyarakat kemudian menyusun
perencanaan program berbasis kebutuhan/kepentingan masyarakat
Mampu menganalisis masalah-masalah kebijakan dan menyusun pemetaan menjadi
agenda kebijakan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah
Mampu berbicara di depan publik dan meyakinkan publik dalam program/kegiatan
pemerintahan
Mampu dan trampil mengambil keputusan menyangkut penyelesaian masalah
publik berdasarkan data dan informasi yang tepat dengan menggunakan metode
ilmiah
Mampu bekerjasama dan menjalin hubungan kerja (networking) dengan pihak
terkait dengan program/kegiatan
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Mampu melakukan analisis kondisi nasional, regional dan global menyangkut
masalah-masalah pemerintahan
Mampu melakukan analisis permasalahan pemerintahan nasional, pemerintahan
daerah, pemerintahan kota dan desa
Mampu menerapkan tata kelola pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Islam
Mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang tanggap bencana
Mampu menerapkan tata pemerintahan yang berdasar asas keberlanjutan
Mampu dan trampil menggunakan salah satu bahasa internasional
Mampu mengelola dan menyerap aspirasi masyarakat dalam tata kelola
pemerintahan
Mampu mengelola penyelenggaraan Pemilu dalam sistem politik demokratis
Mampu menata Organisasi dan Tata Kerja organisasi Pemerintahan
Mampu menyusun peraturan perundangan/legislasi
Memiliki kepribadian yang berintegritas bagi pencapaian tujuan bangsa dan negara
Indonesia
Memiliki kepekaan terhadap berbagai masalah sosial dan lingkungan hidup
Memiliki sikap dan perilaku bertanggungjawab atas profesi yang akan dijalan
Mampu memberdayakan diri sendiri dan masyarakat

3.

Konsultan
Politik/Pemerintahan

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;

S

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan
agama,moral, dan etika;
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta
pendapat atau temuan orisinal orang lain;
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat
dan lingkungan;

S

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara
mandiri;

PP

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
Menginternalisasi nilai-nilai Islamic governance.
Kreatif, inovatif, teliti dan cermat dalam menyelesaikan masalah.
Menguasai konsep dasar dan teori politik, negara , demokrasi dan pemerintahan
Menguasai konsep lembaga-lembaga politik dalam negara demokratis dalam
konteks global
Menguasai proses politik dengan cara yang berkelanjutan (suistainability).
Menguasai konsep tentang fungsi dan proses dalam suprastruktur politik.
Menguasai konsep tentang fungsi dan proses dalam infrastruktur politik
Menguasai teori dan konsep Pemilu dalam sistem politik demokratis.
Menguasai konsep sistem dan proses pemerintahan daerah, desa dan kota.
Menguasai konsep perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
Menguasai teori Organisasi dan Tata Kerja organisasi Pemerintahan.
Menguasai konsep tata kelola keuangan dan aset publik
Menguasai konsep teoritis proses legislasi dan perundang-undangan baik di tingkat
nasional maupun daerah
Menguasai konsep pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam lembaga
pemerintahan
Menguasai konsep teoritis tahapan dalam siklus kebijakan publik mulai dari
Menguasai konsep dan teori politik dan pemerintahan Islam
Menguasai konsep pelayanan sektor publik dan pengambilan keputusan
Menguasai konsep monitoring dan evaluasi kinerja Pemerintah
Menguasai konsep teoritis partisipasi masyarakat, civil society, kelembagaan
masyarakat dan pembangunan masyarakat dengan mempertimbangkan kesetaraan
gender.

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya;
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk
skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
KU

Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing,
kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan
supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada
pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di
bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali
data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
Mampu belajar sepanjang hayat
Mampu memimpin dan mengelola kelompok atau organisasi
Mampu dan trampil melayani masyarakat melalui sistem dan prosedur baku
Mampu melakukan pemetaan masalah dan potensi masyarakat kemudian menyusun
perencanaan program berbasis kebutuhan/kepentingan masyarakat
Mampu menganalisis masalah-masalah kebijakan dan menyusun pemetaan menjadi
agenda kebijakan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah
Mampu berbicara di depan publik dan meyakinkan publik dalam program/kegiatan
pemerintahan

KK

4.

Wirausahawan/ wati

Mampu dan trampil mengambil keputusan menyangkut penyelesaian masalah
publik berdasarkan data dan informasi yang tepat dengan menggunakan metode
ilmiah
Mampu bekerjasama dan menjalin hubungan kerja (networking) dengan pihak
terkait dengan program/kegiatan
Mampu melakukan analisis kondisi nasional, regional dan global menyangkut
masalah-masalah pemerintahan
Mampu melakukan analisis permasalahan pemerintahan nasional, pemerintahan
daerah, pemerintahan kota dan desa
Mampu menerapkan tata kelola pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Islam
Mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang tanggap bencana
Mampu menerapkan tata pemerintahan yang berdasar asas keberlanjutan
Mampu dan trampil menggunakan salah satu bahasa internasional
Mampu mengelola dan menyerap aspirasi masyarakat dalam tata kelola
pemerintahan
Mampu mengelola penyelenggaraan Pemilu dalam sistem politik demokratis
Mampu menata Organisasi dan Tata Kerja organisasi Pemerintahan
Mampu menyusun peraturan perundangan/legislasi
Memiliki kepribadian yang berintegritas bagi pencapaian tujuan bangsa dan negara
Indonesia
Memiliki kepekaan terhadap berbagai masalah sosial dan lingkungan hidup
Memiliki sikap dan perilaku bertanggungjawab atas profesi yang akan dijalan
Mampu memberdayakan diri sendiri dan masyarakat
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan
agama,moral, dan etika;
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
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Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta
pendapat atau temuan orisinal orang lain;
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat
dan lingkungan;
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara
mandiri;
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
Kreatif, inovatif, teliti dalam pengambilan keputusan.
Menguasai konsep tentang fungsi dan proses dalam suprastruktur politik.
Menguasai konsep tentang fungsi dan proses dalam infrastruktur politik
Menguasai teori Organisasi dan Tata Kerja organisasi Pemerintahan.
Menguasai konsep tata kelola keuangan dan aset publik
Menguasai konsep pengelolaan Sumber Daya Manusia
Menguasai konsep pelayanan sektor publik dan pengambilan keputusan
Menguasai konsep monitoring dan evaluasi kinerja oragnisasi
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing,
kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan
supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada
pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di
bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali
data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
Mampu belajar sepanjang hayat
Mampu memimpin dan mengelola kelompok atau organisasi
Mampu dan trampil melayani masyarakat melalui sistem dan prosedur baku
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*Keterangan:
S : Sikap
PP : Penguasaan Pengetahuan
KU: Keterampilan Umum
KK: Keterampilan Khusus

Mampu melakukan pemetaan masalah dan potensi masyarakat kemudian menyusun
perencanaan program berbasis kebutuhan/kepentingan masyarakat
Mampu berbicara di depan publik dan meyakinkan publik dalam program/kegiatan
pemerintahan
Mampu bekerjasama dan menjalin hubungan kerja (networking) dengan pihak
terkait dengan program/kegiatan
Mampu dan trampil menggunakan salah satu bahasa internasional
Memiliki kepribadian yang berintegritas bagi pencapaian tujuan bangsa dan negara
Indonesia
Memiliki kepekaan terhadap berbagai masalah sosial dan lingkungan hidup
Memiliki sikap dan perilaku bertanggungjawab atas profesi yang akan dijalani
Mampu memberdayakan diri sendiri dan masyarakat

