Tinjauan Mata Kuliah
Terdapat kecenderungan dalam masyarakat luas bahwa
administrasi diumpamakan atau dipersepsikan secara salah
sebagai kegiatan tata usaha atau yang berhubungan dengan
kegiatan kantor sehari-hari. Administrasi tidak saja bersifat
sempit, tetapi mencakup berbagai aspek yang luas, seperti yang
diutarakan oleh The Liang Gie, yaitu organisasi, manajemen,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pekerjaan kantor, tata
hubungan, dan perwakilan. Selain itu jika dikelompokkan
berdasarkan kerja sama maka administrasi dibagi menjadi tiga
bidang, yaitu administrasi publik, administrasi bisnis, dan
administrasi kemasyarakatan. Mata kuliah Teori Administrasi
mengkaji aspek-aspek yang berhubungan dengan administrasi
baik yang menyangkut organisasi maupun administrasi publik.
Untuk lebih jelasnya kajian mata kuliah ini pertama-tama Anda
kami ajak untuk membahas mengenai pengantar administrasi
publik, teori klasik dan neoklasik maupun teori hubungan
kemanusiaan dan perilaku organisasi. Pada bagian lain dikaji
mengenai teori sistem, paradigma administrasi publik, dan
reformasi administrasi. Pada bagian akhir dibahas juga mengenai
demokratisasi, administrasi publik sebagai manajemen kebijakan
publik dan yang tidak kalah pentingnya adalah good governance.
Setelah membahas aspek-aspek tersebut Anda diharapkan
mampu untuk menjelaskan berbagai konsep, teori administrasi
serta permasalahan yang berhubungan dengan administrasi.

i

Untuk mencapai tujuan di atas mata kuliah ini dibagi menjadi 9
modul dengan perincian sebagai berikut.
Modul 1

:

Modul 2

:

Modul 3

:

Modul 4

:

Modul 5

:

Modul 6

:

Modul 7

:

Modul 8

:

Modul 9

:
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Pengantar Administrasi Publik
a. Pengertian administrasi
b. Peran teori dan evolusi teori administrasi
Teori-teori Klasik dan Neoklasik
a. Teori klasik administrasi
b. Teori Neoklasik administrasi
c. Teori-teori klasik dan neoklasik yang
perspektif
Teori Hubungan Kemanusiaan dan Perilaku
Organisasi
a. Hubungan kemanusiaan
b. Teori-teori perilaku manusia
Teori Sistem
a. Definisi dan variabel sistem
b. Evaluasi model sistem
Paradigma Administrasi Publik
a. Paradigma I dan II administrasi publik
b. Paradigma III, IV, dan V administrasi
publik
Reformasi Administrasi
a. Gerakan reformasi administrasi
b. Konsep dan strategi administrasi
Demokratisasi
a. Demokrasi dam masyarakat madani
b. Desentralisasi
Administrasi Publik
a. Masalah dan Kebijakan Publik
b. Proses pembuatan, implementasi, dan evaluasi
kebijakan
Good Governance
a. Pentingnya good governance
b. Akuntabilitas dalam good governance
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Menjelaskan
Good Governance
Modul 9

Menjelaskan
Demokrasi dan
Desentralisasi
Modul 7

Menjelaskan
Teori Sistem
Modul 4

Menjelaskan Administrasi
Publik sebagai Manajemen
Kebijakan Publik
Modul 8

Menjelaskan
Paradigma
Administrasi Publik
Modul 5

Menjelaskan
Reformasi
Administrasi
Modul 6

Menjelaskan
Teori Hubungan Kemanusiaan dan Perilaku
Organisasi
Modul 3

Menjelaskan
Teori-teori Klasik dan Neoklasik
Modul 2

Menjelaskan
Pengertian, Konsep, Teori, dan
Perkembangan Administrasi
Modul 1
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