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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah Filsafat Administrasi (ADPU4531) dimaksudkan sebagai 

salah satu bahan rujukan dalam memahami perkembangan filsafat 

administrasi. Kajian filsafat administrasi masih belum banyak  dijumpai. 

Yang banyak ditemukan pada umumnya adalah kajian khusus ilmu 

administrasi atau filsafat saja. Menurut penulis, bukanlah menjadi hambatan 

dalam mempelajari filsafat administrasi karena filsafat administrasi adalah 

salah satu cabang ilmu pengetahuan yang asal mulanya bersumber dari 

filsafat dan Ilmu adminsitrasi. Secara etimologis, pengertian filsafat adalah 

suka atau cinta pada kebijaksanaan. 

Pada tujuan kompetensi umum dari modul ini, mahasiswa diharapkan 

dapat menjelaskan filsafat administrasi sebagai suatu cabang filsafat khusus, 

perbedaan filsafat administrasi dan ilmu administrasi, tumbuhnya 

pengetahuan ilmiah tentang administrasi dalam kelompok unsur utama dan 

pelengkap, serta ilmu administrasi menurut lingkungan administrasi publik, 

administrasi bisnis, dan administrasi sosial.  Agar Anda dapat menjelaskan 

filsafat administrasi dengan baik dan menguasai kompetensi-kompetensi 

khusus, uraian dalam mata kuliah ini dibagi dalam enam modul dan di antara 

modul yang satu memiliki keterkaitan dengan materi modul yang lain.  

Modul 1 diawali dengan penjelasan tentang pengertian filsafat dengan 

tokoh-tokohnya dan berbagai aliran pemikirannya serta cabang-cabang 

filsafat umum dan khusus. Dalam Modul 2, akan dijelaskan berbagai 

pengertian administrasi dan titik pusat perhatian administrasi sebagai suatu 

kegiatan; unsur-unsur administrasi utama dan pelengkapnya; pengertian 

manajemen, pengertian tentang filsafat administrasi dan manajemen 

administrasi; serta bentuk administrasi niaga baru sebagai cikal bakal 

administrasi negara. 

Dalam Modul 3, akan diuraikan pengetahuan mengenai asas-asas 

administrasi dan hakikat berpikir tentang bagaimana beradministrasi 

sehingga membuka cakrawala pemikiran yang mendasar dan mendalam 

sampai akar-akar masalah. Secara khusus, dalam modul ini, dijelaskan  

tentang pengertian asas administrasi; bentuk-bentuk atau jenis-jenis cara 

berpikir; asas utama, asas pelengkap dalam administrasi; hakikat administrasi 

dan pengertian istilah administrasi; aksiologi dalam administrasi dan 

manajemen; serta pandangan ahli-ahli  pikir dalam administrasi. 
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Dalam Modul 4, Anda diajak untuk mempelajari dua hal, yaitu filsafat 

administrasi dan ilmu administrasi. Dengan mempelajari kedua hal tersebut, 

Anda diharapkan mampu memberikan pandangan perbedaan di antara 

keduanya. Selain itu, Anda diharapkan mampu mempelajari fenomena 

administrasi sebagai pengetahuan sosial. Pada bagian akhir dari Modul 4  ini, 

akan diuraikan tentang manajemen administrasi serta berbagai metode 

administrasi.  

Dalam Modul 5 ini, Anda dapat mempelajari ilmu administrasi dan 

kelompok-kelompoknya, yaitu kelompok unsur utama dan kelompok unsur 

pelengkap serta perkembangan ilmu administrasi dan fenomena administrasi 

sebagai sasaran filsafat. Hal ini yang dilengkapi dengan filsafat administrasi 

versi Barat dan versi Indonesia.  

Pada Modul 6 sebagai modul terakhir, Anda diharapkan memperoleh 

pengetahuan mengenai ruang lingkup ilmu administrasi; fenomena 

administrasi sebagai ilmu pengetahuan sosial; serta wawasan administrasi 

publik, administrasi negara baru, administrasi bisnis, atau niaga baru. 

Demikian juga pembagian administrasi kekuasaan dalam pemerintahan 

mempunyai jangkauan yang luas sehingga mampu menambah jangkauan 

berpikir tentang luasnya ilmu administrasi. 

Dengan mempelajari setiap modul sesuai dengan petunjuk yang ada serta 

mengerjakan semua latihan/tugas dan tes yang diberikan dengan sungguh-

sungguh, Anda akan berhasil menguasai kompetensi yang ditetapkan. 

Penyajian materi dirancang sesederhana mungkin disertai contoh-contoh 

yang semuanya dimaksudkan agar materi mudah dipelajari dan dipahami.  

Modul ini, selain bermanfaat bagi mahasiswa Program Studi 

Administrasi Negara, juga bermanfaat bagi mereka yang berminat pada 

materi filsafat administrasi.  

Berikut ini disajikan peta kompetensi sebagi alur berpikir Anda dalam 

mempelajari mata kuliah Filsafat Administrasi. 

 

Selamat belajar dan semoga berhasil. 
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