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SINOPSIS MATA KULIAH JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA 

 

1. Pengantar Ilmu Administrasi Negara (ISN 101) , 3 SKS 

 

Membahas tentang hakekat dan memperkenalkan Administrasi Negara sebagai fenomena 

masyarakat. Inti pembahasan mencakup karakteristik dan perkembangan Ilmu Administrasi Negara, 

ruang lingkup, fungsi dan struktur organisasi di tingkat pusat dan daerah. Selain itu mendiskusikan 

isu-isu Administrasi Negara kontemporer baik isu lokal, regional dan nasional terhadap 

perkembangan Administrasi Negara di Indonesia. 

 

Referensi:  

a. Caiden, Gerald C., Public Administration 

b. Frederickson, H.G. (1997), Spirit of  Public Administration 

 

2. Teori Organisasi  (ISN 302) , 3 SKS 

 

Membahas konsep dan teori organisasi, kerangka pemikiran organisasi dan penerapan konsep 

dan teori organisasi di bidang publik dan bisnis. 

 

Referensi: 

a. Garet Jones, Organizational Context, Text and Cases, 1994 

 

3. Teori Administrasi Negara (ISN 303) , 3 SKS 

 

Membahas dan memperkenalkan konsep, teori dan fungsi administrasi negara yang meliputi 

kebijakan publik, manajemen publik dan organisasi publik meliputi administrasi kepegawaian, 

anggaran, pengambilan keputusan serta keterkaitan antar konsep-konsep tersebut. 

 

4. Hukum Administrasi Negara (ISN 304) , 3 SKS 

 

Mahasiswa diharapkan dapat memahami pengertian hukum administrasi negara, konsep-

konsep dasar yang dipakai dalam hukum administrasi negara. 

 

5. Perencanaan Pembangunan (ISN 305) , 3 SKS 

 

Pembahasan secara konseptual mengenai perencanaan pembangunan dengan segala 

permasalahannya. Juga dibahas proses penyusunan, mengkonsepsikan kerangka berfikir dalam 

perencanaan pembangunan, mengidentifikasi masalah yang ada serta monitoring dan evaluasi. 

 

Referensi: 

a. Robert W. Burchell, Planning Theory in the 1980’s (Centre for Urban Policy Research) 

 

6. Etika Administrasi Negara (ISN 401) , 3 SKS 

 

Memberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai teori dan penerapan sub disiplin ilmu 

etika dalam penyelenggaraan administrasi publik. Membahas tentang landasan-landasan etika para 

pejabat sebagai perencana dan pelaksana tugas-tugas administrasi negara, serta mengkaji 

permasalahan etika yang aktual secara intensif. 
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Referensi: 

a. Berkman, Omit, Bureacracy and Bribery: A Conceptual Framework, International Journal of 

Public Administration, Marcel Dekker, 1992 

b. Frederickson, H.G. (1997), Spirit of  Public Administration 

c. Kumorotomo, Wahyudi, Etika Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999 

 

7. Manajemen Publik (ISN 402) , 3 SKS 

 

Mahasiswa di harapkan dapat mempelajari tentang teori-teori manajemen publik seperti 

POSDCORB, teori manajemennya Hendry Fayol, Minztberg dan PAFHIER dan bagaimana 

menerapkannya dalam organisasi publik ataupun organisasi swasta. 

 

Referensi: 

a. Fenwick, J., 1995, Managing Local Government, London, UK:Chapman & Hall 

 

8. Kebijakan Publik (ISN 403) , 3 SKS 

 

Memberikan pengetahuan tentang konsep dasar kebijakan publik, proses merumuskan 

permasalahan kebijakan secara kontekstual, model-model pendekatan kebijakan. 

 

Referensi: 

a. Charles O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik, Rajawali Press, Jakarta, 1996 

b. William N  Dunn, Analisa Kebijakan Publik, Hanindita, Yogyakarta, 1996 

c. Samodra Wibawa, dkk., Evaluasi Kebijakan Publik, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994 

 

9. Perilaku Organisasi (ISN 404) , 3 SKS 

 

Membahas konsep dasar dan perilaku organisasi, terbentuknya interaksi dalam organisasi, 

tujuan perilaku organisasi, motivasi dan kepemimpinan organisasi, struktur organisasi serta 

lingkungannya dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi. 

 

Referensi: 

a. Luthans, Fred, Organizational Behavior, New York, Mc Graw Hill Inc, 1992 

b. Thoha, Miftah, Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya, Jakarta, CV. Rajawali, 1990 

 

10. Teori Pembangunan (ISN 405) , 3 SKS 

 

Memfokuskan perhatiannya pada konfigurasi normative yang memberi arah bagi berfungsinya 

mekanisme bagi berfungsinya mekanisme administrasi publik dan bagaimana menerapkan teori-teori 

pembangunan yang ada di masyarakat.  

 

Referensi: 

a. Tjokrowinoto, Moeljarto:. Politik Pembangunan: sebuah Analisis Konsep, Arah dan Tantangan, 

Yogyakarta, Tiarawacana, 1995 

b. David. C. Korten, Getting to the 21st Centuri: Voluntary Action and the Global Agenda, Westy 

Hartford, Conn., Kumarian Press, 1990 

 

11. Kepemimpinan Organisasi Publik (ISN 502) , 3 SKS 

Memberikan pengetahuan tentang konseb kepemimpinan, model-model kepemimpinan, factor-

factor yang mempengaruhi kepemimpinan, sumber-sumber kekuasaan kepemimpinan, 

permasalahan kepemimpinan dalam pemerintahan di Indonesia. 
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Referensi: 

a. Sigit, Soehardi, 1990, Teori Kepemimpinan dalam Manajemen, Rineka Cipta, Jakarta 

b. Yulk, Gary A, 1981, Leadership in Organization, Prentice Hall International Edition, Inc, New 

York 

 

12. Metode Penelitian Administrasi Negara (ISN 601) , 3 SKS 

 

Membahas tentang penelitian, mulai dari pembentukan, pengujian dan penilaian kegunaan teori 

baik di bidang ilmu administrasi empiris maupun normatif guna mempertinggi daya penalaran 

mahasiswa sebagai calon sarjana administrasi. Penekanan pembahasan pada operasianalisasi konsep- 

konsep administrasi bagi keperluan penelitian. 

 

Referensi : 

a. Neumann, Lawrence W., Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches, 

University of Wisconsin at WhiteWater, 1997 

 

13. Analisis Kebijakan Publik (ISN 503) , 3 SKS 

 

Membahas berbagai sintesis kritis mengenai bidang analisis kebijakan dengan memaparkan 

sejumlah ilustrasi dan aplikasi analisis kebijakan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh para 

analisis kebijakan dari berbagai disiplin ilmu. 

 

Referensi: 

a. Charles O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik, Rajawali Press, Jakarta, 1996 

b. William N  Dunn, Analisa Kebijakan Publik, Hanindita, Yogyakarta, 1996 

 

14. Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan (ISN 504) , 3 SKS 

 

Memberikan pengetahuan tentang dampak berbagai macam kebijakan pembangunan terhadap 

sosial dan lingkungan. Isu-isu masalah sosial dan lingkungan hidup, problem, dan penanganan 

masalah-masalah lingkungan hidup, disamping itu untuk memahami dampak lingkungan yang akan 

diperkirakan akan muncul dari suatu proyek, perlu pula dipahami mengenai kerangka pikir dampak 

sosial dan lingkungan yang dikembangkan oleh ahli lingkungan, termasuk pentahapan dalam 

environmental impact assessment (EIA). 

 

Referensi: 

a. Suratmo, Gunawan, F., Analisis Mengenai Dampal Lingkungan, Gadjah Mada University Press, 

Yogyakarta, 1997 

 

15. Kebijakan Moneter dan Keuangan (ISN 506) , 3 SKS 

 

Berupaya memberikan pengetahuan konseptual dan penguasaan dasar-dasar analisis kebijakan 

di bidang moneter dan keuangan kepada para mahasiswa. Dengan bekal itu diharapkan mahasiswa 

dapat memahami dan menguasai pengetahuan tentang seluk beluk, perkembangan dan isu-isu 

mutakhir yang tengan terjadi pada area kebijakan moneter dan keuangan di Indonesia dalam 

kerangka lintas disiplin ilmu yang memadai. 

 

Referensi: 

a. N. Sukindro, Ekonomi Moneter, BPFE UGM, Yogyakarta, 1992 
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16. Kebijakan Fiskal (ISN 602) , 3 SKS 

 

Memberiak pengenalan dan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai analisis kebijakan fiskal 

dengan pendekatan ekonomi politik. Dengan bekal itu diharapkan mahasiswa dapat memahami dan 

menguasai secara luas dan mendalam mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan 

anggaran negara dan perpajakan dalam konteks kebijakan publik di Indonesia. 

 

Referensi: 

a. Richard A. Musgrave and Peggy B. Musgrave, Public Finance in Theory and Practice, 

McGraww-HillKogakusha, Ltd. 

 

17. Studi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (ISN 604) , 3 SKS 

 

Membahas secara konseptual implementasi kebijakan, faktor-faktor yang menyebabkan 

keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, studi kasus tentang impelemntasi 

kebijakan. Pemahaman tentang proses dan tahapan dalam melakukan evaluasi terhadap sebuah 

program baik masa pra implementasi, selama proses implementasi atau pasca implementasi. 

 

Referensi: 

a. Edward III, George C. Implementing Public Policy, Washington DC: Congresssional Quarterly 

Press, 1980 

 

18. Manajemen Strategis Sektor Publik (ISN 504) , 3 SKS 

 

Membahas konsep dasar strategi kebijakan pemasaran, produksi, langganan, harga promosi dan 

forecast. Penelitian dan pengembangan serta kebijakan produksi dan pembelian.Kebijakan 

pembelanjaan, tujuan dan fungsi pembelanjaan daana, reorganisasi dan likuidasi, alat-alat analisis, 

rasio, aliran dana dan financial forecast. 

 

19. Manajemen Proyek (ISN 506) , 3 SKS 

 

Dalam mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari bagaimana mendesain suatu proyek untuk 

mencapai sasaran secara efektif dan efisien serta bagaimana mengevaluasi pelaksanaan suatu proyek. 

 

Referensi: 

a. Patton, Carl V dan Sawicki, David S (1986), Basic Methods of  Policy Analysis and Plannin, 

Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 

 

20. Sistem Informasi Manajemen (ISN 507) , 3 SKS 

 

Membahas masalah informasi secara khusus sebagaimana salahsatu sumber daya organisasi, 

variabel-variabel manajemen, informasi, dan berbagai komponen seperti dukungan teknologi dalam 

pembuatan keputusan dan perumusan kebijakan. 

 

Referensi: 

a. George M. Scott, Prinsip-prinsip Sistem Informasi Manajemen (terj), Jakarta, PT Raja Grafindo 

Persada, 1986 
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21. Manajemen Sumber Daya Manusia (ISN 603) , 3 SKS 

 

Membahas dan memperkenalkan konsep manajemen sumber daya manusia, pengelolaan hasil 

guna dan daya guna SDM, menganalisis permasalahan SDM dalam rangka menciptakan iklim 

budaya kerja, peningkatan kualitas SDM dilingkungan masyarakat yang semakin maju. 

 

Referensi: 

a. Benardin, H. John E.A Russel, Human Management, Mac Graw-Hill, Inc, Sinagapore, 1993 

 

22. Manajemen Pelayanan Publik (ISN 605) , 3 SKS 

 

Mata kuliah ini bertujuan untuk mengenalkan konsep-konsep dasar dan teori yang diperlukan 

untuk mengadakan pelayanan publik, serta melatih mahasiswa untuk menelaah sektor publik di 

Indonesia.  

 

Referensi: 

a. Zeithaml, V.A., A. Parasuraman& L.L.Berry, 1990, Delivering Quality Services: Balancing 

Customer Perception and Expectation, The Free Press, New York 

 

23. Proses dan Teknik Pengambilan Keputusan (ISN 608) , 3 SKS 

 

Proses dan tahap pengambilan keputusan atau secara harfiah lebih tepat ”Pembuatan 

Keputusan” (Decision Making) merupakan inti dari aktivitas administrasi atau manajemen. 

Pemberian mata kuliah ini dimaksudkan agar mahasiswa memahami pentingnya teknik 

pengambilan keputusan, baik dalam rangka menjalankan tindakan manajemen maupun dalam 

rangka memecahkan masalah-masalah (problem solving) keseharian. Kesadaran akan perlunya 

memiliki kemahiran (skill) aktivitas pembuatan keputusan akan dapat memberikan nilai kebijakan 

yang lebih efisien. 

 

Referensi: 

a. Atmosudirdjo, Prajudi, Pengambilan Keputusan (Decision Making), 1995, PT Gunung Agung, 

Jakarta 

 

24. Patologi Administrasi Negara (ISN 608), 3 SKS 

 

Mata kuliah ini membahas tentang berbagai macam persoalan-persoalan patologi administrasi 

negara: penyebab, dampak, dan kemumgkinan solusinya dalam masyarakat baik dalam tataran 

konsep maupun empiris. Analisis terhadap patologi administrasi negara akan dicoba didekati dari 

berbagai macam perspektif baik politik, ekonomi, dan sosial kultural dari sistem administrasi negara 

itu sendiri. 

 

25. Problema Pembangunan (ISN 701), 3 SKS 

 

Mata kuliah ini bertujuan mengajak mahasiswa melakukan diskusi tentang isu-isu 

pembangunan kontemporer dan teori pembangunan. Melalui pemaparan realitas sosial, ekonomi dan 

politik dalam wacana pembangunan yang sedang berlangsung diharapkan akan memperkaya 

pemahaman mahasiswa dalam menganalisis fenomena pembangunan. 

 

Referensi: 

a. Tjokrowinoto, Moeljarto:. Politik Pembangunan: sebuah Analisis Konsep, Arah dan Tantangan, 

Yogyakarta, Tiarawacana, 1995 
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b. David. C. Korten, Getting to the 21st Centuri: Voluntary Action and the Global Agenda, Westy 

Hartford, Conn., Kumarian Press, 1990 

 

26. Administrasi Pemerintahan Daerah dan Nagari (ISN 703), 3 SKS 

 

Memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep perubahan paradigma pemerintahan 

daerah, pengertian sistem pemerintahan nagari, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dan nagari, kedudukan pemerintahan daerah dan nagari dalam NKRI. Di samping itu, akan 

diberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang kewenangan daerah dan nagari, struktur 

pemerintahan daerah dan nagari serta fungsi-fungsinya. Dan termasuk juga mengenai pelaksanaan 

prinsip-prinsip Good Governance and Clean Government di daerah dan nagari dan perencanaan 

pembangunan partisipatif di daerah dan nagari. 

 

27. Administrasi Pembangunan (ISN 512), 3 SKS 

 

Konsep Administrasi pembangunan (Developpmen Administration) muncul dan menjadi 

relavan bagi negara- negara yang berkembang (developping Counties) setelah konseb Administrasi 

Negara tidak efektif lagi bagi penunjangan pembangunan nasional. Konsep dan lingkup pengertian 

Administrasi Pembangunan yang diformulasikan serta didorong pertumbuhannya oleh pakar dari 

dunia ketiga mengkaitkan secara signifikan dengan budaya masing-masing bangsa/ negara. Secara 

Administrasi Pembangunan adalah Administrasi Negara pada negara-negara yang sedang 

berkembang. 

 

Referensi: 

a. Montgomery, John D dan William J. Sifin (eds), Approaches to Development: Politic 

Administration and Change, 1996, McGraw-Hill Book Company, New York 

 

28. Isu dan Kebijakan Otonomi Daerah (ISN 510), 3 SKS 

 

Otonomi Daerah yang dianalisis dari 2 sisi ialah process of political dan practical atau technical 

administration akan mengetengahkan berbagai isu baik dalam formulasi maupun implementasinya. 

Dengan mendalami dan menganalisis ini maka mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki 

pengetahuan yang luas mengenai otonomi daerah tetapi juga keterampilan untuk 

mengoperasionalkannya. 

  

Referensi: 

a. Lindblom, Charles E., The Policy Making Process, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1996 

 

29. Kebijakan Kependudukan (ISN 409), 3 SKS 

 

Mata kuliah ini mempelajari tentang berbagai macam permasalahan kependudukan dan kebijakan-

kebijakannya. 

 

Referensi: 

a. Berelson B, 1991, Population Policy: Personal Notes, Population Studies, Vol 25, No. 2 

 

30. Perbandingan Ilmu Administrasi Negara (ISN 410), 3 SKS 

 

Membahas pengertian ilmu administrasi negara perbandingan, tujuan studi administrasi negara 

perbandingan dan arti penting studi perbandingan administrasi negara, mendiskusikan beberapa 
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studi kasus sistem administrasi di berbagai negara, dengan pendekatan studi pembangunan dan 

studi administrasi perbandingan. 

 

31. Keuangan Daerah (ISN 509), 3 SKS 

 

Memberikan pengertian tentang public finance, obyek keuangan daerah, hubungan ilmu 

ekonomi dengan keuangan daerah, peranan keuangan daerah dalam pertumbuhan ekonomi 

masyarakat, pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kegiatan ekonomi, teori public goods, teori 

penerimaan dan pengeluaran pemerintah, kebijakan pengeluaran daerah, faktor-faktor yang 

menentukan arah dan besarnya pengeluaran daerah, masalah anggaran, kebijakan-kebijakan dalam 

anggaran dan mobilisasi dana masyarakat bagi pembangunan. 

 

32. Manajemen Perkotaan (ISN 610), 3 SKS 

 

Memberikan pengetahuan tentang isu-isu kritis dan kontemporer dalam dunian perkotaan dan 

daerah, dan membantu mahasiswa dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan 

mengacu pada kerangka teori yang relevan dan mengidentifikasi proses manajemen yang tepat 

sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. 

 

33. Bahasa Inggris II (ISN 511), 3 SKS 

 

Sebagai mata kuliah pendukung  sehingga mahasiswa memiliki landasan pengetahuan yang 

memadai, khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas yang duberikan oleh dosen-dosen. Kuliah 

ini diberikan sebagai academic english maupun professional english sebagai penunjang dalam 

mengembangkan penguasaan ilmu. 

 

34. Psikologi Sosial (ISN 306), 3 SKS 

 

Mempelajari persepsi diri, membentuk kesan, keakuratan penilaian, komunikasi non verbal dan 

masalah penipuan. Pemahaman sosial, skema, serta teori dan prinsip dasar psikologi sosial. 

 

35. Sistem Administrasi Negara Indonesia (ISN 306), 3 SKS 

 

Mata kuliah ini mempelajari dan memahami sistem kelembagaan tata hubungan antar lembaga 

pemerintahan, peran dan fungsi masing-masing lembaga, serta perkembangan politik dan 

pemerintahan RI. 

 

Referensi: 

a. Djamin, Awaloeddin, Reformasi Aparatue Administrasi Negara RI, Yayasan Tenaga Kerja 

Indonesia, 1999 

 


