PROFIL PENGAJAR
Professor Eko Prasojo pernah menjadi Wakil
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokasi (2011-2014). Beliau merupakan
Dekan Fakultas Ilmu Adiministrasi (periode 2015 2020) dan Guru Besar di Universitas Indonesia
dengan kepakaran kebijakan publik yang berfokus
pada upaya reformasi birokrasi, kebijakan dan
governance.

Professor Miriam Lips memiliki spesialisasi
pada aspek-aspek pemerintahan, manajerial, dan
demokrasi serta implikasi dari penerapan ICT di
sektor publik dan hubungannya dengan berbagai
faktor eksternal. Sebagai Chair of Digital Government
di Victoria University, ia juga memegang sejumlah
posisi di Oxford Internet Institute,
University of Oxford, dan Tilburg University.

Professor Ferdinand D. Saragih sebagai Guru Besar di
bidang Ilmu Administrasi Niaga, juga memiliki banyak
sekali pengalaman dalam tata kelola administrasi
niaga yang disinambungkan dengan konsep
e-government di Indonesia maupun Internasional.
Beliau memiliki fokus pengembangan keilmuan pada
international financial management, international
corporate finance and capital market, dan international
banking management.

Dr. Wonhyuk Cho adalah seorang pakar dalam
bidang komunikasi manajemen publik, inisiatif
smart city dan transformasi e-government. Hasil
karyanya dalam bidang e-government, komunikasi
antara masyarakat-pemerintah di sosial media dan
penerapan ICT dalam (konteks) reformasi sektor
publik telah terbit di berbagai jurnal terkemuka di
bidangnya.

Associate Professor Dr. Roy V. Salomo sebagai
pakar bidang ilmu administrasi negara, Ketua
Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas
Ilmu Administrasi Universitas Indonesia ini
berpengalaman dalam melihat dan meneliti
kebijakan publik baik dalam negeri maupun luar
negeri, dan beliau merupakan salah satu pakar
dalam bidang reformasi birokrasi, keuangan negara,
dan e-government.

Associate Professor Graham Hassall memiliki
minat riset pada kepulauan Pasifik, e-government
dan institusi global, serta proses-proses kebijakan.
Buku yang ia tulis bersama dengan Rowena Cullen,
Achieving Sustainable e-Government in Pacific
Island States, telah diterbitkan oleh Springer.

Associate Professor Dr. Teguh Kurniawan adalah
pengajar dan peneliti Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Indonesia. Fokus utama penelitian
Beliau pada area regional development, corruption,
e-governance, public policy, dan environmental
governance. Sebagai seorang akademisi, beliau
sangat aktif dan memiliki berbagai karya ilmiah di
berbagai jurnal bereputasi internasional.

Associate Professor Karl Lofgren memiliki
ketertarikan untuk mengkaji tentang e-government
dari perspektif kebijakan, persepsi publik terhadap
data sharing, audit demokratis terhadap bentukbentuk lokal demokrasi baru, serta perubahan di
organisasi sektor publik. Dr. Lofgren mengemban
sejumlah posisi akademis di University of
Copenhagen, Malmo University, dan Roskilde
University.

Dr. Vishnu Juwono adalah pengajar di fakultas
Ilmu Administrasi dan peneliti dalam klaster riset
Collaborative Governance and Dynamic Public Service
(CG-DPS), Politics of Taxation, Welfare and National
Resilience (PolTax). Beliau melakukan pengembangan
riset dalam relevansi birokrasi e-government dengan
kebijakan dan pelayanan publik.

Professor Evan Berman merupakan seorang tokoh
terkemuka sekaligus seorang akademisi peraih
penghargaan di bidang keahliannya, disiplin ilmunya.
Ia memiliki kepakaran di bidang kinerja, termasuk
diantaranya e-government dan public personnel.
Professor Berman juga merupakan Direktur Bidang
Internasionalisasi di School of Public Management,
Victoria.

Dr. Phil. Reza Fathurrahman memiliki minat riset
pada aplikasi dari berbagai teori psikologi sosial di
ranah administrasi publik, khususnya dalam
konteks reformasi dan transformasi sektor publik.
Saat ini ia juga bergabung sebagai peneliti dalam
klaster riset Policy, Governance, and Administrative
Reform (PGAR).

Prof. Dr. Martani Huseini memiliki minat riset pada
inovasi organisasi dan strategi manajemen. Saat ini
ia juga menjadi ketua dalam klaster riset Center for
Innovative and Governance dan anggota Asosiasi
Manajemen Strategik Indonesia.
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Dr. Elizabeth Eppel adalah seorang senior research
fellow di School of Government, Victoria. Ia telah
memiliki pengalaman selama 12 tahun pada tingkat
deputy-secretary di kementerian pendidikan. Dalam
riset yang ia lakukan, ia menerapkan berbagai
konsep dari complexity theory untuk memahami
proses-proses kebijakan serta proses kompleks
lainnya dalam menerapkan penggunaan ICTs dan
proses pemerintahan.
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Persyaratan E-Government Double Degree Program
a. Kriteria input tahun pertama (semester satu) ditentukan oleh Universitas Indonesia
sebagai berikut:
Lulusan Program Sarjana atau Diploma IV dari Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi dalam
negeri yang terakreditasi oleh BAN-PT atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui
oleh Dikti
Mengikuti Seleksi Masuk Universitas Indonesia (SIMAK UI) untuk Program Magister
meliputi Tes Potensi Akademik (TPA) dan Bahasa Inggris (standar TOEFL). Materi dirancang
khusus oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru UI
Memperoleh TPA minimum 450 dan Bahasa Inggris minimum 500 dari SIMAK UI,
dengan nilai gabungan minimum 950. Persyaratan ini bertujuan untuk mempermudah
mahasiswa memperoleh Letter of Acceptance (LoA) dari Victoria University of
Wellington sehingga apabila ada mahasiswa yang masih memperoleh Conditional LoA
berupa nilai Bahasa Inggris yang perlu ditingkatkan, maka mahasiswa tersebut dapat
mempersiapkan pada semester pertama di UI
b. Kriteria input tahun kedua (semester dua) ditentukan oleh Victoria University of Wellington yaitu:

Double Degree Program di FIA UI
Sebagai upaya mewujudkan visi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI)
untuk menjadi fakultas yang unggul dalam bidang keilmuan administrasi dan kebijakan
serta tatakelola stratejik di kawasan Asia, maka FIA UI menjalin kerjasama dengan sejumlah
universitas ternama di luar negeri untuk menawarkan program pendidikan unggulan dalam
bentuk double degree program.

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada akhir semester pertama di Universitas Indonesia
minimal 3.00
Lulus semua mata kuliah yang ditetapkan Universitas Indonesia di akhir semester pertama
IELTS minimal overall score 6,5 dengan tidak ada skor di bawah 6,0 dan writing minimal
6,5, atau IBT TOEFL minimal 90 dengan skor writing minimal 24
Mengikuti Proses Administrasi bagi Mahasiswa Baru Victoria University of Wellington

Double degree program merupakan program pendidikan tingkat magister hasil kolaborasi
antara FIA UI dengan kampus mitra di luar negeri yang memungkinkan mahasiswa
memperoleh dua gelar akademik yang diberikan oleh kedua kampus dalam masa studi dua
tahun.

Double Degree Program in E-Government
Program Double Degree bidang E-Government merupakan program pendidikan tingkat magister
(dengan skema double degree) yang berkolaborasi dengan Victoria University of Wellington.
Program ini berdurasi selama dua tahun dibidang Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik.
Peserta didik dapat memperoleh gelar Magister dari dua universitas, yaitu:
Universitas Indonesia (bergelar M.A atau Magister Ilmu Administrasi)
Victoria University of Wellington (bergelar MEGov atau e-government)
Selain memperoleh dua gelar akademik dalam masa studi yang relatif singkat, keuntungan
yang akan diperoleh dari peserta didik dalam program ini, antara lain adalah:
Mempelajari cara terbaik untuk menyampaikan Pelayanan Publik dengan memanfaatkan
dengan optimal Teknologi dan Informasi
Mempelajari desain dan mengimplementasikan keilmuan transformational
e-government mencapai outcomes yang lebih luas atas kepuasan pelayanan publik
Membangun jejaring komunikasi global dengan berbagai pakar dan akademisi ternama di
Victoria University of Wellington

Kurikulum E-Government Double Degree Program
First Semester
Studying at UI

Second Semester
Studying at VUW

Third Semester
Studying at VUW

• Paradigm and
Administrative
Theory

• EGOV 501
Managing Service
Transformation

• Innovation
and Change in
Organization

• GOVT 514 Leading
Change in Public
and Community
Organisations

• EGOV502
E-Government,
Public Sector
Reform and Good
Governance

• Contemporary
Issue in Public
Service Delivery and
E-Government
• Public and
Managerial
Economics
• Applied statistics

• EGOV 520
Introduction to
Research in the
Public Sector
• GOVT 522 Policy
Analysis and Advising

• GOVT518
Comparative Public
Management
•   EGOV 521
Research Project
• MMIM 513
Managing IT-Related
Change

Fourth Semester
Studying at UI
• Seminar
Research
• Research
Proposal and
Thesis

