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Capaian pembelajaran
:
	Melaksanakan pengamatan sederhana, mini riset, dan mengkomunikasikan  terkait Pengantar Analisa Kebijakan Pendidikan didasarkan aktifitas saintifik inkuiri dan  sikap ilmiah*. (Kemampuan bidang Kerja )
	Menjelaskan berbagai aspek dalam Pengantar Analisa Kebijakan Pendidikan. (Pengetahuan)
	Merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi, dan mengontrol kegiatan observasi, mini riset, terkait Pengantar Analisa Kebijakan Pendidikan dengan tanggung jawab secara kolaboratif atau kooperatif. (Kemampuan Manajerial)


*(Skeptisis, rasa ingin tahu, jujur, cermat, toleransi terhadap abiguitas, memberikan pertimbangan, respek terhadap penggunaan alasan, memberikan pertimbangan, objektivitas, respek terhadap bukti) –Catatan- aspek sikap ilmiah disesuaikan dengan mata kuliahnya
 
Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini menekankan pada upaya pengkajian terhadap sejarah lengkap asal usul serta perkembangan studi dan praktik kebijakan publik, dengan menekankan pada pelatihan keterampilan berpikir mahasiswa. Disamping itu, melalui mata kuliah ini, mahasiswa juga dibelajarkan tentang tipe-tipe analisis dalam kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik. Di sisi lain, mahasiswa juga akan dibekali seperangkat kemampuan dan keterampilan dalam mata kuliah ini terkait dengan beberapa pendekatan dan sejumlah metode analisis yang digunakan dalam mengkaji kebijakan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka melalui mata kuliah ini juga dibelajarkan tentang: landasan dan latar belakang filosofis, sosiologis, politis, dan ekonomis dibalik perkembangan kebijakan publik di berbagai kawasan. Pada bagian akhir, mata kuliah ini berisikan tentang kontribusi ilmu kebijakan dalam proses politisasi, dan demokratisasi kebijakan publik.
Indikator 

:
Setelah menyelesaikan seluruh materi perkuliahan diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan:
	Mendeskripsikan Pengertian dasar publik
	Mendeskripsikan Pengertian dasar kebijakan
	Mendeskripsikan Pengertian kebijakan publik
	Mendeskripsikan dan membandingkan Model-model kebijakan public



	Mendeskripsikan macam-macam analisis kebijakan

Mendeskripsikan dan membedakan variasi kerangka analisis
Mensenaraikan analisis dan proses kebijakan publik
	Membuat perbandingan manfaat model, peta, dan metafora dalam analisis kebijakan public


	Mendeskripsikan pendekatan problem sosial dalam analisis kebijakan publik
	Membedakan antara opini publik dan kebijakan publik
	Mendeskripsikan tipologi isu kebijakan
	Mendeskripsikan kebermanfaatan kebijakan dan problem sebagai simbol



	Mendeskripsikan fungsi kerangka dan konteks disipliner keilmuan
	Mendeskripsikan dan mengkomparasikan pendekatan kekuasaan
	Mendeskripsikan dan membandingkan antara rasionalitas dan pendekatan pilihan
	Mendeskripsikan analisis kebijakan dan keputusan publik
	Mendeskripsikan pembuatan keputusan rasionalitas



	Mendeskripsikan konsepsi analisis delivery
	Mendeskripsikan dan merancang model delivery system
	Mendeskripsikan kebermanfaatan evaluasi dampak dan hasil dalam analisis delivery system
	Mendeskripsikan fungsi knowledgeable government dalam pembuatan kebijakan public



	Mendeskripsikan contoh-contoh kebijakan publik di Indonesia
	Mendeskripsikan perbandingan kebijakan publik negara-negara tetangga
	Mendeskripsikan dinamika dampak kebijakan publik dalam kenegaraan Indonesia

Bahan Kajian
:
	Publik dan kebijakan sebagai konsep

Perkembangan pendekatan kebijakan publik
Analisis meso
Analisis keputusan
Analisis delivery
	Analisis proses pembuatan keputusan dan analisis kebijakan
	Kebijakan publik di Indonesia


Pendekatan/Metode 
:
Pendekatan Kontekstual (Inkuiri Induktif dan Inkuiri Deduktif)/kooperatif/kolaboratif
Metode : Ceramah, diskusi, observasi, 

Penilaian



:
Penilaian diperoleh dari aspek-aspek: (mengacu pada form penilaian panduan penilaian akademik/AIS) 

1.  Ujian Tengah Semester 
2.  Ujian Akhir Semester    
3.  Penugasan/Formatif/kehadiran/Performance  Assessment    
             
Penilaian Produk   : Test                                
Penilaian Proses  :   Nontest/ Performance assesment pada pengalaman belajar/Portofolio, Jurnal, Learning Log, Self Assesment, Peer Assesment, (dipilih disesuaikan dengan  mata kuliah)

Buku Sumber
:
	Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi kedua (terjemahan), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
	Parsons, Wayne. 2005. Public Policy; Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijaksanaan. Jakarta: Prenada Media. 
	Subarsono, A.G. 2006.  Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
	Wahab, Solichin Abdul.1997. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. 

Nugroho, Riant. 2009. Public Policy. Jakarta: Gramedia. 
Islamy, Irfan. 2004. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. 
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