llmu Pemerintahan mempelajari pemerintah, hubungan antara
pemerintah dengan yang diperintah. Obyek kaiian dari llmu
Pemerintahan adalah negara, relasi negara dengan masyarakat dan

rakyat itu sendiri. llmu Pemerintahan juga mempelajari perbuatan
pemerintah yang menyangkut kebijakan, pengambilan keputusan dan
penggunaan kekuasaan. Empat konsep besar yang dipelafari dalam

Ilmu Pemerintahan yaitu demokrasi, tatakelola pemerintahan,
kekuasaan dan kebifakan.

Profil Lulusan:

Kompetensi Iulusan llmu Pemerintahan yakni menfadi: pelaku
pemerintahan, pendidik pemerintahan, peneliti pemerintahan, analis
politik dan pemilu, konsultan pemerintahan, pelaku partai politik,
pelaku KPU, pelaku pemerintahan daerah, pelaku LSM, pelaku desa,
pengambil keputusan di desa dan fasilitator desa.
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Mata kuliah yang diberikan antara Iain:

Negara dan Masyarakat Sipil; Demokrasi dan Demokratisasi; Teori
Covernance; Birokrasi lndonesia; Politik dan Pemerintahan Desa.

f'':

llmu Pemerintahan (Magister) mempelajari tentang proses
pemerintahan pada Ievel Negara, intermediary dan masyarakat sipil.
Kompetensi Iulusan:
Memiliki kemampuan menjadi konseptor ahli di bidang pemerintahan
daerah, kepemerintahan desa, dan pembangunan masyarakat sipil.
Mata kuliah yangdiberikan antara lain:
Metodologi llmu Politik dan Pemerintahan; Analisis Kebijakan Publik;
Relasi Daerah dan Desa; Manajemen Pemerintahan Desa;
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"Desa membangun lndonesia" meniadi pemotivasi kemajuan lebih dari 74.ooo desa yang ada I
di lndonesia. Dominasi wilayah desa dan warga yang tinggal di desa bermakna bahwa kemajuan I

desa identik dengan kemajuan lndonesia. Terbitnya Undang-undang 6l>ot4 tentang Desa

I

membuat eksistensi desa ke depan makin diperhitungkan dan diperhatikan pemerintah. Untuk ini
peningkatan kapasitas aktor dan pelaku desa mutlak diperlukan demi tercapainya kemandirian

I
I

desa.

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMDT' (STPMD "APMD'r) merupakan
perguruan tinggi yang sefak awal konsisten menaruh perhatian pada pemberdayaan masyarakat
dan desa. Perhatian ini dikedepankan sebagai standingposition serta respons akadernik dan sosial
terhadap ketidakberdayaan (powerless) masyarakat dalam menghadapi negara, pasar dan
globalisasi. Kini keberadaan STPMD
sangat relevan dengan konteks pengembangan
otonomi daerah, local governance reform, pembaharuan desa dan pemberdayaan masyarakat
Iokal.

llmu Sosiatri/Pembangunan Sosial adalah ilmu yang mempelafari
tentang strategi pengembangan dan pemberdayaan individu serta
masyarakat, dengan pendekatan utama pada aspek sosial-budaya,
dan dilengkapi aspek ekonomi, politik dan ekologi. Mahasiswa dilatih
untuk menguasai masalah-masalah sosial, potensi dan sumber daya,
perancangan strategi pengembangan masyarakat serta alternatif
solusi dan rancangan agenda aksi pemberdayaan masyarakat dan
desa.

Keriasama Kelembagaan Kompetensi lulusan:
Menghasilkan lulusan yang terampil mengidentifikasi sumber daya
dan masalah sosial serta merumuskan rencana tindakan (strategi dan
agenda aksi) dan proyeksi jangka pendek serta menengah di bidang
pembangunan sosial untuk pemberdayaan masyarakat dan desa.
Mata kuliah yang diberikan antara lain :
Analisis dan Pemetaan Sosial: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL); Pemberdayaan Masyarakat; Desa dan Pembaharuan;
Resolusi Konflik Sosial

llmu Komunikasi mempelaiari proses penyampaian pesan yang
mempertemukan kepentingan berbagai pihak hingga tercapai
pengertian bersama. lnformasi merupakan kekuatan, sedangkan
media massa merupakan artileri penyampai pesan yang mampu
menggugah dan mengubah kondisi masyarakat meniadi lebih
Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa (Oiploma- Tiga) menitik beratkan pada kafian
pemberdayaan masyarakat desa, menuju kemandirian desa. Pencapaiannya dilakukan melalui
peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program Stpdi
ini mempersiapkan lulusannya dengan membekali pengetahuan dan keterampilan dalam

memfasilitasi aktor-aktor desa (Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan
Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan Desa)

Kompetensilulusan:

Memiliki kemampuan memimpin dan memfasilitasi proses pembangunan/ pemberdayaan
masyarakat desa; Memiliki kapasitas dalam mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan dan
potensi desa: Memiliki keterampilan mengelola dal.am penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan desa.
Mata kuliah yangdiberikan antara lain:
Kepemimpinan Desa; Perencanaan Pembangunan Desa; Pengelolaan Keuangan Desa Teknik
Penyusunan Regulasi Desa; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

baik. Komitmen kami tegas; berpihak pada keberdayaan
masyarakat, terutama desa. Pluralis dan Humanis adalah
semangat kami, partisipatif dan dialogis merupakan metode
belaiar yang mecairkah hubungan kemitraan dan keterbukaan
dengan mahasiswa serta masyarakat luas.

Profil lulusan;

Lulusan kami telah bekerja secara profesional dalam
pembangunan masyarakat,di berbagai profesi, baik sebagai
iurnalis, pekerja humas/fo pemerintah dan perusahaan, fasilitator
pemberdayaan masyarakat, LSM, akademisi dan peneliti,
birokrasi, serta konsultan komunikasi pemberdayaan.
Mata kuliah yangdiberikan antara lain:

Public Relations, Produksi Siaran Audio Visual, Jurnalistik.
Komunikasi Pembangunan dan Strategi Pemberdayaan, CSR dan
Manajemen Konflik
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