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BAB I 
INFORMASI UMUM 

 
 
Nama Program Studi :    Ilmu Administrasi Negara 
Nama mata kuliah : Administrasi Kepegawaian Negara 
Diberikan pada semester ke- : 6 
Jumlah SKS : 3 SKS 
Jenis SKS : 3 x 50 menit kuliah tatap muka; 
Prasyarat : Sistem Administrasi Negara Indonesia 
  Asas-Asas Manajemen 
Pendukung mata ajar :  Etika Administrasi Negara, Manajemen Sumber Daya 

Manusia, Perilaku Organisasi 
Pendidik : Lina Miftahul Jannah (LMJ) 
  Afiati Indri Wardani (AIW) 
  Sri Susilih (SS) 
      Muh. Azis Muslim (MAM) 
  Prima Nurita K (PNK)  
Integrasi antar mata ajar :    Tidak ada, karena hanya diberikan untuk PS. Ilmu  
  Administrasi Negara 
Deskripsi singkat mata ajar : Dalam melaksanakan penyelenggaraan negara 

diperlukan sumber daya manusia yang dikenal dengan 
aparatur (pegawai negara). Mata kuliah ini akan 
menjelaskan tentang definisi, fungsi, dan jenis aparatur, 
hak dan kewajibannya, perencanaan dan pengadaan 
aparatur, pengelolaan dan pemeliharaan aparatur, 
(pegawai negara). Pada bagian akhir, mahasiswa dapat 
menggambarkan dan memecahkan masalah-masalah 
yang berkembang dalam kepegawaian negara dan 
dapat menganalisis isu-isu kontemporer dalam 
kepegawaian negara, dan reformasi kepegawaian 
negara. 

 

Bagan Hubungan dengan Mata Kuliah Lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem	   Administrasi	  
Negara	  Indonesia	  

 Etika	  Administrasi	  
Negara	  

Manajemen	  
Sumber	  Daya	  
Manusia	  

Perilaku	  Organisasi	  

Administrasi	  
Kepegawaian	  Negara	  

Pengantar	  Manajemen	  
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BAB II 
SASARAN PEMELAJARAN 

 

Kompetensi  

Mahasiswa	  mampu	  menganalisis	  masalah-‐masalah,	  sistem,	  dan	  reformasi	  kepegawaian	  negara 

 

Sub Kompetensi (Sasaran Pemelajaran Penunjang) 

Setelah mengikuti mata kuliah ini, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan sebagai 

berikut: 

1. Menjelaskan definisi, fungsi, dan jenis aparatur/pegawai negara dalam 

melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara 

2. Menjelaskan sistem administrasi kepegawaian (unified, integrated, separated) 

3. Menjelaskan hak dan kewajiban aparatur/pegawai negara 

4. Menjelaskan tentang perencanaan, pengadaan, seleksi, pengangkatan, dan 

penempatan aparatur/pegawai negara 

5. Menjelaskan sistem pengelolaan dan pemeliharaan aparatur/pegawai negara 

6. Menggambarkan masalah-masalah dalam kepegawaian negara 

7. Menganalisis isu-isu kontemporer dalam kepegawaian negara 

8. Menganalisis reformasi kepegawaian negara. 
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Diagram Alur Sasaran Kompetensi Pemelajaran 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 

Tujuan	  Instruksional	  Umum:	  
Mahasiswa	  mampu	  menganalisis	  masalah-‐masalah,	  sistem,	  dan	  reformasi	  kepegawaian	  negara	  

3	  Mahasiswa	  mampu	  menjelaskan	  hak	  dan	  kewajiban	  aparatur	  (pegawai)	  negara	  

	  

1	  Mahasiswa	  mampu	  menjelaskan	  definisi,	  fungsi,	  dan	  jenis	  	  aparatur	  (pegawai)	  	  dalam	  
melaksanakan	  kegiatan	  penyelenggaraan	  negara	  

	  

4	  Mahasiswa	  mampu	  menjelaskan	  tentang	  perencanaan,	  pengadaan,	  seleksi,	  pengangkatan,	  dan	  penempatan	  
aparatur	  (pegawai)	  negara	  

	  

Sistem	  Pengelolaan	  dan	  Pemeliharaan	  Aparatur	  (Pegawai)Negara	  	  

5	  Mahasiswa	  mampu	  
menjelaskan	  sistem	  

Kompensasi/	  Remunerasi	  
Aparatur	  (pegawai)	  negara	  

6	  Mahasiswa	  mampu	  
menjeleskan	  pendidikan	  
dan	  pelatihan	  aparatur	  

(pegawai)	  negara	  

7	  Mahasiswa	  mampu	  
menjelaskan	  

pengembangan	  karir	  
aparatur	  (pegawai)	  

negara	  

Masalah-‐masalah	  dalam	  kepegawaian	  negara	  

9	  Mahasiswa	  mampu	  memecahkan	  masalah	  
tentang	  disiplin	  aparatur	  (pegawai	  negara)	  

10	  Mahasiswa	  mampu	  menggambarkan	  masalah	  
turnover	  aparatur	  (pegawai)	  negara	  

14	  Mahasiswa	  mampu	  menganalisis	  reformasi	  kepegawaian	  negara	  

	  

8	  Mahasiswa	  mampu	  
menjelaskan	  penilaian	  

kinerja	  aparatur	  
(pegawai)	  negara	  

2	  Mahasiswa	  mampu	  menjelaskan	  sistem	  administrasi	  kepegawaian	  (unified,	  integrated,	  dan	  separated)	  

	  

Isu-‐Isu	  dalam	  kepegawaian	  negara	  

11	  Mahasiswa	  mampu	  
menganalisis	  netralitas	  

aparatur	  (pegawai)	  negara	  

12	  Mahasiswa	  mampu	  menganalisis	  
isu	  nondiskriminasi	  aparatur	  

(pegawai)	  negara	  

13	  Mahasiswa	  mampu	  menganalisis	  
isu-‐isu	  yang	  kontemporer	  terkait	  

kepegawaian	  negara	  
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BAB III 

POKOK BAHASAN, SUBPOKOK BAHASAN, DAN DAFTAR 
RUJUKAN 

 
Pokok Bahasan dan Subpokok Bahasan 
 
N
o 

Kompetensi Pokok Bahasan Subpokok Bahasan Estimasi 
Waktu 

Rujukan 

1 Mahasiswa mampu 
menjelaskan definisi, 
fungsi, dan jenis  
aparatur (pegawai) 
Negara dalam 
melaksanakan 
kegiatan 
penyelenggaraan 
negara 

Definisi, fungsi, dan 
jenis aparatur 
(pegawai)  dalam 
melaksanakan 
kegiatan 
penyelenggaraan 
negara 
 

1. Kegiatan 
penyelenggaraan 
negara 

2. Pegawai dalam 
kegiatan 
penyelenggaraan 
negara 

3. Perbedaan pegawai 
(aparatur) dan 
kepegawaian 
negara 

4. Jenis aparatur 
negara 

5. Fungsi aparatur 
negara 

3 x 50’ (1) C
h. 6 

(2) C
h. 1 

2 Mahasiswa mampu 
menjelaskan sistem 
administrasi 
kepegawaian 

Sistem Administrasi 
Kepegawaian 

1. Unified 
2. Integrated 
3. Separated 

3 x 50’ (6) 

3 Mahasiswa mampu 
menjelaskan hak dan 
kewajiban 
aparatur(pegawai) 
negara 

Hak dan kewajiban 
aparatur(pegawai) 
negara 

1. Hak  
2. Kewajiban  

3 x 50’ (7) UU 
 

4 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
perencanaan, 
pengadaan, seleksi, 
pengangkatan, dan 
penempatan aparatur 
(pegawai) negara 

Perencanaan, 
pengadaan, seleksi, 
pengangkatan, 
penempatan 
aparatur(pegawai) 
negara 

1. P
erencanaan  

2. p
engadaan 

3. s
eleksi 

4. p
engangkatan 

5. p
enempatan  

3 x 50’ (1) Ch. 7 
(2) Ch. 6-

8 
(3), Ch. 5, 

Ch. 7, 
Ch. 9, 
Ch. 10 

5 Mahasiswa mampu 
menjelaskan sistem 
kompensasi/remunera
si  aparatur negara 

kompensasi/remunera
si  aparatur negara 

1. jenis 
kompensasi/remun
erasi 

2. sistem 
kompensasi/remun
erasi 

3 x 50’ (3) Ch. 6 
(2) Ch. 9 

6 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
pendidikan dan 
pelatihan 
aparatur(pegawai) 

Pendidikan dan 
Pelatihan  

1. fungsi dan manfaat 
pendidikan dan 
latihan 

2. jenis pendidikan 
pelatihan 

3 x 50’ (1) Ch. 14 
(2) Ch. 11 
(3) Ch. 13 

7 Mahasiswa	  mampu	  
menjelaskan	  

Pengembangan	  karir	  
aparatur	  (pegawai)	  

1. Sistem 
pengembangan 

3 x 50’ (3) Ch. 4 
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N
o 

Kompetensi Pokok Bahasan Subpokok Bahasan Estimasi 
Waktu 

Rujukan 

pengembangan	  karir	  
aparatur	  (pegawai)	  
negara 

negara karir 
2. Jenis 

pengembangan 
karir 

8 Mahasiswa	  mampu	  
menjelaskan	  penilaian	  
kinerja	  aparatur	  
(pegawai)	  negara 

penilaian	  kinerja	  
aparatur	  (pegawai)	  
negara 

1. Sistem penilaian 
kinerja 

2. Komponen 
penilaian kerja 

3. Jenis-jenis 
penilaian kinerja 
yang terbaru 

3 x 50’ (1) Ch. 15 
(3) Ch. 12 
(2) Ch. 10 

9 Mahasiswa mampu 
memecahkan masalah 
tentang disiplin 
aparatur (pegawai) 
negara 

disiplin aparatur 
(pegawai) negara 

1. Fungsi disiplin 
2. Bentuk disiplin 
3. Jenis-jenis 

hukuman  
4. Jenis sanksi 
5. Contoh kasus 

disiplin 

3 x 50’ (2) Ch. 14 
(3) Ch. 19 

10 Mahasiswa mampu 
menggambarkan 
masalah turnover 
aparatur (pegawai) 
negara 

turnover aparatur 
(pegawai) negara 

1. Alasan turnover 
2. Bentuk turnover 
3. Akibat turnover 
4. Contoh kasus 
turnover 

3 x 50’ (3) Ch. 20 

11 Mahasiswa mampu 
menganalisis netralitas 
pegawai (aparatur) 
negara 

netralitas pegawai 
(aparatur) negara 

1. Asas Monoloyalitas 
2. Politik dan 

pengambilan 
keputusan 

3. Kasus-kasus terkait 
politik dengan 
kepegawaian 
negara di Indonesia 

3 x 50’ (1) C
h. 4 

12 Mahasiswa mampu 
menganalisis non 
diskriminasi aparatur 
(pegawai) negara 

non diskriminasi 
aparatur (pegawai) 
negara 

1. Konsep non 
diskriminasi 

2. Kebijakan non 
diskriminasi di 
Indonesia 

3. Kasus diskriminasi 
di Indonesia dalam 
kepegawaian 
negara 

3 x 50’ (3) Ch 21 
(1) C

h. 8 
(2) C

h. 3 

13 Mahasiswa mampu 
menganalisis 
reformasi 
kepegawaian negara 
 

Reformasi 
kepegawaian Negara 

1. Paradigma baru 
dalam kepegawaian 
negara 

2. Reformasi dan 
implikasi terhadap 
sistem 
kepegawaian 
negara 

 

3 x 50’ Dosen 
tamu 
(1) C

h. 2 
(2) C

h. 2 
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Daftar Rujukan 
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(2) Ronald D Sylvia dan C. Kenneth Meyer. 2002. Public Personnel Administration, 
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(3) O. Glenn Stahl. 191971. Public Personnel Administration, New York: Harper & Row 
Publishers. 

(4) Evan M. Berman, et.all. 2006. Human Resource Management in Public Service: 
Paradoxes, Processess, and Problems, California: Sage Publications, Inc. 

(5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(6) Kebijakan Pemerintah lainnya yang relevan di bidang kepegawaian negara. 
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BAB IV 
RANCANGAN TUGAS 

 
 
Tugas Mingguan 
Mahasiswa diharuskan membaca materi yang diberikan sebelum perkuliahan dimulai. Pada 
awal kuliah akan diberikan kuis selama kurang lebih 10 menit tentang materi yang sudah 
dibaca. Kuis dapat juga dilakukan di akhir kuliah untuk mengetahui penerimaan materi 
selama mahasiswa di kelas. 
 
Tugas Kelompok 
Miinggu Bahan Tugas kelompok Keterangan 

11 Membuat makalah kelompok tentang kasus-kasus 
disiplin aparatur (pegawai) negara 

Tugas di luar kelas, 
dikumpulkan dan dinilai 

12 Membuat makalah kelompok tentang kasus-kasus 
netralitas aparatur (pegawai) negara 

Tugas di luar kelas, 
dikumpulkan dan dinilai 

 
Tugas Akhir 
Miinggu Bahan Tugas Individu Keterangan 

14 Membuat makalah individu tentang isu-isu kontemporer 
dalam kepegawaian negara 

Tugas akhir, 
dikumpulkan dan dinilai 

 
Keterangan: 
Tugas Kelompok 

• Mahasiswa diwajibkan membuat tugas kelompok yang dikumpulkan pada minggu ke 
11 dan 12 dan akan disajikan dalam diskusi kelas. Pembagian tugas akan ditentukan 
dalam kelas dengan jumlah anggota sebanyak-banyaknya 3 orang. Moderator akan 
ditentukan dari mahasiswa yang tidak menyajikan makalah.  

• Tugas diketik di atas kertas HVS A4, 7-10 halaman, spasi 1,5, huruf Arial 12 pt. 
Jangan lupa memasukkan sumber rujukan bacaan sesuai tata cara/pedoman 
pengutipan.  

• Isi makalah: Latar Belakang munculnya masalah, permasalahan, analisis, dan 
kesimpulan. 

• Dilarang keras melakukan plagiarisme. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini 
akan dikenakan pengurangan nilai. 

• Penilaian akan dilakukan oleh dosen terhadap makalah dan penyajiannya 
berdasarkan: 
1. sistematika pembahasan (10%) 
2. kelengkapan data dan informasi (40%) 
3. kemampuan menguasai materi (25%) 
4. kreativitas gagasan yang menghubungkannya dengan materi-materi perkuliahan 

lain di bidang ilmu administrasi publik. (25%) 
5. Nilai untuk masing-masing kriteria penilaian tersebut diberikan pada kisaran 60-

100. 
• Setiap kelompok wajib memberikan 1 kopi makalah kepada seluruh kelompok lain 

dan kepada dosen. 
• Mahasiswa membuat penyajian menggunakan power point.  
• Waktu penyajian makalah kurang lebih 15 menit. 
• Mahasiswa yang tidak mengumpulkan makalah individu dan tidak menyajikan 

makalah tidak akan mendapatkan nilai untuk makalah dan diskusi. 
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Tugas Akhir Individu 
• Untuk tugas akhir individu, dikumpulkan saat ujian akhir semester. 
• Mahasiswa bebas memilih topik yang sedang aktual terkait dengan isu-isu di bidang 

kepegawaian negara.  
• Tugas diketik di atas kertas HVS A4, 7-10 halaman, spasi 1,5, huruf Arial 12 pt. 

Jangan lupa memasukkan sumber rujukan bacaan sesuai tata cara/pedoman 
pengutipan. 

• Makalah berisi tentang latar belakang munculnya masalah, pembahasan masalah 
harus merujuk pada teori yang sudah diajarkan. Kreativitas dalam menganalisis 
menjadi salah satu unsur penilaian.  
1. sistematika pembahasan (10%) 
2. kelengkapan data dan informasi (40%) 
3. kedalaman analisis (25%) 
4. kreativitas gagasan yang menghubungkannya dengan materi-materi perkuliahan 

lain di bidang ilmu administrasi publik. (25%) 
• Dilarang keras melakukan plagiarisme. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini 

akan dikenakan pengurangan nilai. 
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BAB VI 
EVALUASI HASIL PEMELAJARAN 

 
Bentuk/Jenis Instrumen 

1. Tugas Individu 
2. Tugas Akhir 
3. Presentasi Kelompok/Diskusi Kelas 
4. Ujian Tengah Semester 
5. Ujian Akhir Semester 
6. Kuis 

 
Skema Penilaian Akhir 

No Jenis Instrumen Bobot 
1 Tugas Kelompok 10% 
2 Tugas Individu 10% 
3 Presentasi Kelompok/Diskusi Kelas 10% 
4 Ujian Tengah Semester 30% 
5 Ujian Akhir Semester 30% 
6 Kuis 10% 

 
Kisi-kisi Soal UTS 

Instrumen Jumlah Soal Sifat Ujian Bobot 
Teori 6 (mahasiswa menjawab 4 dari 6 soal) Buka Buku 100% 

 
Ranah Kompetensi Soal UTS 

Ranah Kognitif Instrumen Jumlah Soal Bobot 
C1 Teori 1 25% 
C2 Teori 1 25% 
C3 Teori 2 50% 

Jumlah 4 100% 
 
Kisi-kisi Soal UAS 

Instrumen Jumlah Soal Sifat Ujian Bobot 
Kasus 6 (mahasiswa menjawab 4 dari 6 soal) Buka Buku 100% 

 
Ranah Kompetensi Soal UTS 

Ranah Kognitif Instrumen Jumlah Soal Bobot 
C4 Kasus 4 100% 

Jumlah 4 100% 
 


