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Tinjauan Mata Kuliah 
   

uku Materi Pokok (BMP) Perbandingan Sistem Kepegawaian ini 

menjelaskan aspek-aspek yang berhubungan dengan sistem kepegawaian 

yang diterapkan di berbagai negara. Oleh karena keterbatasan tempat maka 

tidak semua negara diperbandingkan, hanya menurut penulis negara-negara 

yang mempunyai spesifikasi dan kriteria tertentu yang akan diperbandingkan. 

Dalam hal ini, akan diperbandingkan negara-negara yang terdapat di Asia, 

terutama Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunai Darussalam, Singapura, 

Thailand, Jepang, Cina, dan negara-negara Barat seperti Amerika, Serikat, 

dan Perancis. 

Sistem kepegawaian yang dianut di berbagai negara pada umumnya 

tidak terlepas dari bentuk dan sistem yang dianut oleh negara yang 

bersangkutan. Pada segi lain, mungkin terdapat sistem kepegawaian yang 

dianut beberapa negara sama, tetapi substansi penyelenggaraannya berbeda. 

Ada berbagai cara atau teknik yang dapat digunakan untuk 

memperbandingkan sistem kepegawaian yang dimiliki negara-negara di 

dunia ini, misalnya yang disebut dengan perbandingan ‘apple to apple’, 

artinya setiap aspek tertentu dari berbagai negara dapat diperbandingkan 

dengan jelas dan tepat. Namun, informasi dan literatur yang terbatas maka 

perbandingan dengan cara tersebut tidak sepenuhnya dapat dilakukan. 

Sesuai dengan judulnya, yaitu Perbandingan Sistem Kepegawaian maka 

BMP ini akan menguraikan secara mendalam semua aspek yang 

berhubungan dengan perbandingan dari berbagai sistem kepegawaian yang 

dimiliki oleh berbagai negara di dunia ini. 

Disadari bahwa bahan bacaan atau literatur terutama dalam bahasa 

Indonesia khususnya yang menyangkut Perbandingan Sistem Kepegawaian 

masih dirasakan kurang. Oleh karena itu, diharapkan mahasiswa dapat 

mengembangkan materi yang terkandung di dalam modul ini dengan cara 

membaca bahan bacaan lain yang terkait dengan materi sistem kepegawaian, 

misalnya dari buku, jurnal, majalah ilmiah. 

Mata kuliah Perbandingan sistem Kepegawaian terdiri atas 6 modul yang 

memiliki 2 SKS, di mana cara penyajiannya diusahakan sistematis dan 

mudah bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami Perbandingan 

Sistem Kepegawaian. 

Adapun materi yang akan dipelajari mahasiswa yaitu sebagai berikut. 
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Modul 1 :  menjelaskan konsep sistem kepegawaian. 

Modul 2 :  menjelaskan sistem kepegawaian di Indonesia. 

Modul 3 :  membahas sistem kepegawaian Malaysia, Brunai Darussalam, 

dan Filipina. 

Modul 4 :  membahas sistem kepegawaian Singapura, Thailand, dan kerja 

sama serta program sistem negara ASEAN. 

Modul 5 :  menguraikan sistem kepegawaian Jepang dan Cina. 

Modul 6 :  membahas sistem kepegawaian Amerika Serikat dan Perancis. 

 

Petunjuk Belajar 

Agar Anda dapat berhasil menguasai materi tersebut di atas, ikutilah 

petunjuk belajar sebagai berikut. 

1. Baca pendahuluan pada setiap modul dengan cermat, sebelum membaca 

materi kegiatan belajar. 

2. Baca materi kegiatan belajar dengan cermat. 

3. Kerjakan latihan sesuai dengan petunjuk/rambu-rambu yang diberikan. 

Jika tersedia kunci latihan jawaban, janganlah melihat kunci sebelum 

mengerjakan latihan. 

4. Baca rangkuman kemudian kerjakan tes formatif secara jujur tanpa 

terlebih dahulu melihat kunci. 

5. Laksanakan tindak lanjut sesuai dengan prestasi yang Anda peroleh 

dalam mempelajari setiap kegiatan belajar. 

 

Kami yakin jika Anda mengikuti petunjuk belajar ini, Anda pasti 

berhasil! 

Selamat belajar secara mandiri dengan motivasi tinggi. 

Semoga sukses dalam studi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

Peta Kompetensi 
Perbandingan Sistem Kepegawaian/ADPG4448/2 SKS 

 

 
 


