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Tinjauan Mata Kuliah 
 

 
ata kuliah Tata Kelola Sektor Publik (EKAP4301) terdiri atas 3 SKS. 

Materi kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh 

atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik (transparansi, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan) serta penerapannya pada 

sektor publik. Mata kuliah ini juga menguraikan teori-teori dasar praktik tata 

kelola yang baik beserta penerapannya pada entitas sektor publik. Teori-teori 

tersebut antara lain teori tentang perilaku dan motivasi ekonomi yang meliputi 

teori biaya transaksi (transaction cost theory) dan teori kepentingan pribadi 

(self interest); teori tentang perilaku dan motivasi sosial yang meliputi teori 

institusional (institutional theory), teori legitimasi (legitimacy theory), dan 

teori pilihan publik (public choice theory); serta teori tentang hubungan para 

pihak yang terikat kontrak yang meliputi teori keagenan (agency theory),  teori 

pemegang amanah (stewardship theory), dan teori pemangku kepentingan 

(stakeholder theory). Pada bagian akhir mata kuliah ini, dikemukakan riset-

riset empiris tata kelola yang baik pada sektor publik serta tantangan teori dan 

praktik tata kelola yang baik pada sektor publik di masa mendatang. 

Setelah mengikuti mata kuliah Tata Kelola Sektor Publik, diharapkan 

mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik 

berdasarkan teori-teori yang relevan pada entitas sektor publik. Secara khusus, 

mahasiswa diharapkan mampu 

1. menjelaskan berbagai definisi dan pengertian tata kelola dalam entitas 

sektor publik; 

2. menjelaskan prinsip-prinsip tata kelola yang baik entitas sektor publik 

serta penerapannya; 

3. mengidentifikasi karakteristik entitas sektor publik dengan tata kelola 

yang baik; 

4. mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam 

entitas sektor publik; 

5. menjelaskan hubungan para pihak yang terikat kontrak dalam sektor 

publik; 

6. menjelaskan teori perilaku dan motivasi sosial dalam entitas sektor publik; 

7. menjelaskan teori tentang perilaku dan motivasi ekonomi dalam entitas 

sektor publik; 
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8. mengidentifikasi teori-teori dasar yang relevan dalam menjelaskan 

permasalahan tata kelola entitas sektor publik; 

9. menguraikan permasalahan praktis dan contoh kasus-kasus tentang 

penerapan prinsip dasar tata kelola yang baik dalam entitas publik. 

 

Mata kuliah ini disajikan dalam bahan ajar cetak sebagai bahan ajar utama 

yang terdiri atas sembilan modul dengan susunan dari Modul 1 hingga Modul 

9 sebagai berikut. 

1. Definisi Tata Kelola dalam Entitas Sektor Publik 

2. Prinsip-Prinsip dan Penerapan Tata Kelola Entitas Sektor Publik 

3. Karakteristik Entitas Publik dengan Tata Kelola yang Baik 

4. Identifikasi Prinsip-Prinsip Berdasarkan Teori 

5. Teori Hubungan Para Pihak yang Terikat Kontrak  

6. Teori Perilaku dan Motivasi Sosial  

7. Teori Perilaku dan Motivasi Ekonomi  

8. Teori Dasar dan Permasalahan Tata Kelola Entitas Sektor Publik 

9. Permasalahan Praktis dan Contoh Kasus Tata Kelola Entitas Sektor Publik 

 

Mahasiswa dipersilakan mempelajari modul demi modul dari Modul 1 

hingga Modul 9. Ikuti petunjuk pada setiap bagian dalam BMP ini. Mahasiswa 

harus mempelajari materi secara saksama, mengerjakan latihan dan mengikuti 

petunjuk jawaban latihan, serta menjawab setiap tes formatif tanpa melihat 

kunci jawaban untuk menguji dan mengukur kemampuan mahasiswa dalam 

menguasai setiap kompetensi yang diharapkan.  

 



 

Peta Kompetensi  
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