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Tinjauan Mata Kuliah 
   

egiatan dan dinamika kerja sama manusia merupakan gejala yang 

bersifat universal. Kegiatan kerja sama dalam bidang-bidang yang 

bersifat publik merupakan kajian Ilmu Administrasi Negara. 

Oleh karena itu, melalui mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, 

Anda akan memiliki dasar-dasar pengetahuan ilmiah mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan fungsi dan proses kerja sama dalam bidang-bidang yang 

bersifat publik dalam rangka mencapai tujuan negara secara lebih efisien dan 

efektif. 

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka 

pembahasan Pengantar Ilmu Administrasi Negara terbagi ke dalam sembilan 

Buku Materi Pokok (BMP) yang saling menunjang. 

BMP Pertama, mengajak Anda untuk memahami Administrasi Publik 

melalui pengertian-pengertiannya. Pengertian-pengertian ini merupakan kunci 

untuk membuka sosok Administrasi Publik terutama dalam aspek dinamis 

kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat. 

BMP Kedua, mengajak Anda untuk memahami Pentingnya Studi 

Administrasi Publik. Dalam hubungan ini disajikan informasi tentang besarnya 

peranan Administrasi Publik dalam proses perubahan sosial dan pembangunan 

bangsa dan dijelaskan pula tentang kekhususan Administrasi Publik. Hal ini 

berhubungan dengan identifikasi Administrasi Publik. Identifikasi dilakukan 

untuk mengurangi kesalahpahaman tentang Administrasi Publik. 

BMP Ketiga, memberikan informasi yang esensial tentang Administrasi 

Publik yang tidak dapat menghasilkan sesuatu tanpa pengaruh ilmu-ilmu lain. 

Dalam kaitan ini, dibahas tentang hubungan Administrasi Publik dengan ilmu 

lain, focus dan locus Administrasi Publik serta redefinisi politik-administrasi. 

BMP Keempat, mengajak Anda untuk memahami Organisasi Publik dan 

Manajemen Publik. Dalam kaitan ini dikupas tentang bagaimana seharusnya 

melakukan aktivitas organisasi publik dan manajemen publik. 

BMP Kelima, mengajak Anda untuk memahami Birokrasi. Dalam hubungan 

ini diuraikan tentang birokrasi sebagai salah satu bentuk organisasi, 

karakteristiknya, kelemahan dan masalah yang dihadapinya. 

BMP Keenam, memberikan pengantar tentang Studi Sumber Daya serta 

Studi Mengenai Perbandingan dan Pengembangan Organisasi.  
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BMP Ketujuh, mengajak Anda untuk memahami Teori Administrasi Publik. 

Dalam kaitan ini dibahas tentang teori Administrasi Publik dan aliran-aliran 

pemikiran yang ada dalam studi Administrasi Publik. 

BMP Kedelapan, mengajak Anda untuk memahami Kebijakan Publik dan 

Akuntabilitas Administrasi. Dalam kaitan ini dibahas tentang pengertian, proses 

dan tahapan kebijakan publik, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam 

studi kebijakan publik serta dasar-dasar pembuatan kebijakan publik. Di 

samping itu, dibahas pula tentang akuntabilitas administrasi.  

BMP Kesembilan, memperluas wawasan Anda tentang Komponen Utama 

Sistem Administrasi Publik; kegiatan, proses, dan karakteristik sistem 

Administrasi Publik; landasan dan tujuan sistem Administrasi Publik Indonesia. 

Di samping itu, Anda akan memahami good governance, reformasi birokrasi 

dan desentralisasi. 

Rangkaian isi pembahasan BMP Pengantar Ilmu Administrasi Negara dapat 

dilihat pada peta kompetensi berikut. 
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Peta Kompetensi  
Pengantar Ilmu Administrasi Negara/ADPU4130/3 sks 

 

Kemampuan 

Menjelaskan Fenomena 

Administrasi Publik

Kebijakan Publik dan 

Akuntabilitas Administrasi

8

Sistem Administrasi Publik 

Indonesia

9

Teori Administrasi Publik

7

Birokrasi

5

Organisasi Publik dan 

Manajemen Publik

4

Bidang Studi Administrasi 

Publik

6

Pentingnya Studi 

Administrasi Publik

2

Hubungan Administrasi 

Publik dengan Ilmu-ilmu Lain

3

Pengertian Dasar 

Administrasi Publik

1
 

 

Mata kuliah ini berbobot 3 sks. Oleh karena itu, Anda harus menyediakan 

waktu paling sedikit 1,5 jam/hari untuk mempelajarinya agar mendapatkan 

hasil belajar yang optimal. Di samping itu, agar Anda berhasil menguasai 

materi-materi sebagaimana dikemukakan di atas, ikutilah petunjuk belajar 

berikut. 

1. Baca pendahuluan setiap modul dengan cermat sebelum membaca materi 

kegiatan belajar! 

2. Pelajari dan kuasai terlebih dahulu Modul 1 sebelum mempelajari modul-

modul lain. Kemudian, pelajari dan kuasai modul modul-modul lainnya. 
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3. Kerjakan latihan sesuai petunjuk/rambu-rambu yang diberikan. Jika tersedia 

kunci latihan, 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! 

6. Jika petunjuk tersebut Anda ikuti dengan disiplin, Anda akan berhasil. 

 

Selamat belajar! 

 

 


