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Tuntutan publik terhadap tampilan pemerintahan dan
penyelenggara pemerintahan yang beretika dan melayani semakin tinggi,
karenanya pemahaman tata kelola pemerintahan yang beretika menjadi
keniscayaan, institusi pemerintahan dengan berbagai kelembagaannya

yang diselenggarakan para praktisi pemerintahan termasuk aparatur sipil
negara perlu memahami konsep, norma dan praktek etika pemerintahan.

Euku ini bisa menjadi kompas bagi praktisi pemerintahan serta
menjadi kajian bagi pembelajar pemerintahan khususnya mahasiswa yang
menekuni kajian pemerintahan dan yang akan menjadi praktisi
pemerintahan. Euku ini membahas konsep etika pemerintahan, moralitas,
sumber etika, azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kekuasaan

dan demokratisasi, kode etik pembinaan etika aparatur sipil negara, serta
etika pelayanan pemerintahan. []

BIOGRAFI PENULIS

Dr. Drs. lsmail Nurdin, M.Si" lahirdi Segeri Pangkep Sulawesi

Selatan 27 Mei 1969, dosen pada Program Studi politik

Pemerintahan lnstitut Pemeriniahan Dalam Negeri, (IpDN)
Jatinangor. Lulus APDN Jayapura (i99i), Sarjana ltmu
Pemerintahan pada IIP (1997), Magister Ilmu pemerintahan

(2001) dan Program Doktor llmu Sosiai pada Univenitas

Padjadjaran (2005).

Sebelum menjadi dosen pernah menjadi prakrisi pemerintahan yang dimulai
sebagai pelaksana urusan pemerintahan Kecamatan Bongo Kabupaten
Jayapura Provinsi Papua (1991-t993), pelaksana pemerintahan Serda
Kabupaten Jayapura (1993-1995). Sejak tahun 1998 menjadi dosen di IpDN
pernah melaksanakan rugas strukrural sebagai Kepala Bagian pengasuhan dan
Kepala Pamong Keprajaan IPDN (200?-2008), Direkrur IpDN Bukitringgi
(2010-2015), dan sejak rahun 2015 dipercaya sebagai Dekan Fakultas politik
Pemerintahan pada IPDN. Saat ini di samping xbagai Dosen dan peneliti juga
menjadi fasilitator pada berbagai kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah

Daerah, DPRD, Kecamatan, Desa dan Kelurahan pada Badan pengembangan

Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dan menjadi fasilitator
tamu pada PK2P LAN Bandung, sebagai peneliti pada Lembaga penelitian

IPDN dan aktifdalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat.
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