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Tinjauan Mata Kuliah 
 

dministrasi negara Indonesia merupakan seluruh penyelenggaraan 

kekuasaan pemerintah Negara Indonesia dengan menggunakan segenap 

kemampuan aparatur negara serta seluruh dana dan daya, untuk tercapainya 

tujuan Negara Indonesia serta terlaksananya tugas pemerintah Indonesia 

seperti yang ditetapkan dalam UUD 1945. 

Sebagai suatu sistem, administrasi negara Indonesia terdiri atas berbagai 

bagian yang saling terkait satu dengan lainnya sebagai suatu kesatuan, yang 

antara lain meliputi tatanan organisasi lembaga negara, tatanan organisasi di 

tingkat pusat, manajemen administrasi negara Indonesia, administrasi 

keuangan dan materiil, aparatur perekonomian negara, manajemen pelayanan 

umum, strategi penyempurnaan administrasi negara, dan aplikasi teknologi 

informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan. 

Keseluruhan bagian-bagian dari administrasi negara Indonesia sebagai 

suatu sistem itulah yang merupakan materi yang diberikan dalam Buku 

Materi Pokok (BMP) Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (SANKRI) ini. 

Oleh karena itu, melalui mata kuliah Sistem Administrasi Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, Anda akan memiliki dasar-dasar pengetahuan 

ilmiah mengenai permasalahan yang berhubungan dengan administrasi 

negara Indonesia sebagai suatu sistem. 

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas maka 

pembahasan mata kuliah Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia terbagi atas 9 modul yang saling berhubungan satu dengan lainnya. 

Modul 1 :  membahas mengenai administrasi negara sebagai sistem. 

Modul 2 :  mengupas mengenai tatanan organisasi lembaga negara.  

Modul 3 :  menjelaskan tentang tatanan organisasi di tingkat pusat. 

Modul 4 :  membahas tentang manajemen administrasi negara Indonesia.  

Modul 5 :  menjelaskan tentang administrasi keuangan dan materiil. 

Modul 6 :  menjelaskan tentang aparatur perekonomian negara.  

Modul 7 :  membahas tentang manajemen pelayanan umum. 

Modul 8 :  membahas mengenai strategi penyempurnaan administrasi negara.  

Modul 9 :  menjelaskan tentang aplikasi teknologi informasi dan komunikasi 

dalam manajemen pemerintahan. 
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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 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 tersebut di atas, Anda 

pasti berhasil.  

 

Selamat belajar secara mandiri dengan motivasi tinggi, semoga 

sukses! 
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Peta Kompetensi  
Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(SANKRI)/ADPU4230 

 

 

 


