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Tinjauan Mata Kuliah 
 
 

ahan ajar mata kuliah Perbandingan Administrasi Negara (ADPU 4510) 

dikembangkan dengan mempergunakan acuan Materi Pokok ADPU 

4130; Pengantar Administrasi Negara; buku Readings in Comparative Public 

Administration karangan Nimrod Raphaeli; Administrasi Negara-Negara 

Berkembang; Teori Masyarakat Prismatik karangan Fred W. Riggs sebagai 

buku pegangan utama serta bahan ajar lainnya. 

Mata kuliah Perbandingan Administrasi Negara menyajikan bahasan 

Studi Administrasi Negara yang dilakukan dengan basis komparatif. Adapun 

sasarannya ialah sistem administrasi negara baik yang menyangkut faktor-

faktor yang ikut berpengaruh maupun jalinan hubungannya dengan sistem-

sistem yang lebih besar dalam lingkaran konsentrik maka dalam rangka 

membandingkan dipergunakan pendekatan model. Mata kuliah ini membahas 

tentang hubungan dan model tersebut dengan memperhatikan metodologinya. 

Mata kuliah Perbandingan Administrasi Negara ini akan menjelaskan 

dan memberikan contoh yang berkaitan dengan peranan sistem administrasi 

negara dengan basis komparatif/perbandingan dalam mencari sarana 

perbandingan yang dipandang tepat sehingga hasilnya dapat dipergunakan 

untuk menjelaskan fenomena yang dipelajari. Mata kuliah ini terdiri dari 9 

modul sebagai berikut. 

Modul 1:   Pengertian dan ruang lingkup Perbandingan Administrasi Negara;  

Modul 2:  Hubungan Perbandingan Administrasi Negara dengan 

Administrasi Negara, Ilmu Politik dan Perbandingan Sistem 

Politik;                     

Modul 3:  Metodologi Perbandingan 

Modul 4:  Model proses Administrasi 

Modul 5:  Ekologi Administrasi 

Modul 6:  Model dalam Perbandingan Administrasi Negara                     

Modul 7:  Birokrasi sebagai arahan Perbandingan Administrasi negara 

Modul 8:  Pengembangan Paradigma Sistem Administrasi Negara di 

Indonesia. 

Modul 9:  Sistem Administrasi Negara di negara maju dan di negara 

berkembang  
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Setelah mempelajari seluruh materi Bahan Ajar mata kuliah 

Perbandingan Administrasi Negara ini, Anda diharapkan mampu 

menunjukkan peranan Perbandingan Administrasi Negara bagi sistem 

administrasi negara pada negara berkembang maupun negara maju.  

 

Petunjuk Belajar! 

Setiap modul yang dibahas dalam panduan belajar ini diawali dengan 

uraian tentang relevansi/keterkaitannya dengan modul-modul lain dalam 

Buku Materi Pokok (BMP), tujuan instruksional khusus , identifikasi konsep-

konsep esensial yang dibahas dalam acuan buku utama yang selanjutnya 

dipergunakan untuk mengurai konsep utama yang dibahas dalam setiap 

modul. Bagian selanjutnya berupa soal-soal latihan dan tes formatif. 

Tes ini dapat dipergunakan sebagai latihan dengan tanpa melihat rambu-

rambu kunci jawaban terlebih dahulu. Dari hasil tes dapat dinilai tingkat 

kemampuannya. Apabila tidak dapat dijawab secara tepat maka perlu 

dipelajari kembali bagian-bagian soal dan tes tersebut. 

Dalam upaya mempelajari bahan ajar Perbandingan Administrasi Negara 

ini, agar dapat berhasil menguasai materi dan mampu mencapai kompetensi 

sebagaimana diharapkan dalam Tujuan Instruksional Umum (TIU), 

seyogianya perlu mengikuti proses belajar sebagaimana tercantum dalam 

skema materi di muka, yaitu berikut ini. 

Pertama, pelajari terlebih dahulu, Modul 1 supaya dapat menjelaskan 

pengertian dan ruang lingkup Perbandingan Administrasi Negara. 

Kedua, pelajari Modul 2 dan 3 supaya mampu: 

1. menjelaskan hubungan Perbandingan Administrasi Negara dengan ilmu 

politik dan perbandingan sistem politik; 

2. mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya; 

3. melakukan analisis persamaan dan perbedaannya secara metodologis. 

 

 Ketiga, pelajari Modul 4 dan 5 supaya mampu: 

1. mewujudkan model proses administrasi; 

2. mewujudkan persamaan dan perbedaan model proses administrasi; 

3. mengidentifikasi peran ekologi administrasi. 

 

Keempat, pelajari Modul 6 supaya mampu menyusun model dalam 

Perbandingan Administrasi Negara. 
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 Kelima, pelajari Modul 7 dan 8 supaya mampu: 

1. mengimplementasikan model perbandingan administrasi negara dalam 

kehidupan pemerintahan; 

2. mengimplementasikan model perbandingan administrasi negara dalam 

pengembangan paradigma sistem administrasi negara di Indonesia. 

  

 Keenam, pelajari Modul 9 supaya mampu menunjukkan peran 

Perbandingan Administrasi Negara dalam sistem Administrasi Negara bagi 

negara berkembang dan negara maju. Terakhir setelah mempelajari proses 

belajar tersebut di atas maka diharapkan akan siap dalam mengikuti diskusi 

baik dalam kelompok belajar mahasiswa ataupun dalam kelompok belajar 

dengan tutorial, mengerjakan Tugas Mandiri (TM) serta menghadapi Ujian 

Akhir Semester (UAS) untuk mata kuliah Perbandingan Administrasi 

Negara. 
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Peta Kompetensi  
Perbandngan Administrasi Negara/ADPU4510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mampu menunjukkan peran Perbandingan Administrasi Negara dalam sistem 
Administrasi Negara bagi negara negara maju dan negara berkembang (M. 9) 

Mampu menyusun model dalam perbandingan 
Administrasi Negara (M. 6) 

Mampu melakukan analisis 
pendekatan Perbandingan 
Administrasi Negara secara 

metodologis (M  2 &  3) 

Mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup Perbandingan 
Administrasi Negara (M. 1) 

 

 

 

Mampu mengimplementasikan 
model perbandingan administrasi 

negara dalam kehidupan 
pemerintahan   (M. 7) 

Mampu mengimplementasikan model 
perbandingan administrasi negara dalam 

pengembangan paradigma sistem 
Administrasi Negara di Indonesia (M. 8) 

Mampu mengidentifikasi peran ekologi 
administrasi dalam perbandingan 

administrasi negara  (M. 5) 

Mampu mengidentifikasi persamaan 
dan perbedaan model proses 

administrasi (M. 4) 

Mampu mengidentifikasi persamaan dan 
perbedaan perbandingan Administrasi 

Negara dengan Ilmu Politik dan 
perbandingan sistem politik (M. 2) 

Mampu menjelaskan hubungan 
perbandingan Administrasi negara 

dengan Ilmu Politik dan Perbandingan 
Sistem Politik   (M. 2) 


