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LATAR BELAKANG
Globalisasi dan desentralisasi mengharuskan pemerintah
paham terhadap bagaimana membuat kebijakan publik yang lebih
transparan, demokratik dan bertanggung jawab, dan juga bagaimana
menghadirkan iklim usaha yang sehat kompetitif. Sebaliknya, pihak
swasta pun dituntut untuk memahami implikasi makro dari
perilakunya di pasar serta implikasi kebijakan pemerintah terhadap
aktivitas dan kinerjanya.
Program Studi Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan
Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
(MPKP FEB UI) menawarkan program pendidikan jenjang Magister di
bidang Ekonomi Terapan dan Kebijakan Publik. Lulusan MPKP FEB UI
diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan publik di
bidang
ekonomi
serta
mampu
memformulasikan
dan
merekomendasikan kebijakan sebagai solusi atas permasalahan
tersebut dalam kaitannya dengan aspek sosial dan lingkungan.
Program Studi MPKP FEB UI didirikan tahun 1996 atas kerjasama
dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dan
BAPPENAS.
Kini Program Studi MPKP FEB UI telah dikenal sebagai
program magister yang mampu menghasilkan lulusan yang handal
dan memiliki peran yang strategis di pemerintahan dan dunia usaha,
kuliah di dukung oleh staf pengajar berkualitas, kombinasi dari staf
pengajar FEB UI yang berpengalaman luas dan para praktisi mumpuni
di pemerintahan dan dunia usaha.
Program MPKP FEB UI ingin terus meningkatkan kualitas dan
kontribusinya dalam melahirkan pengambil kebijakan publik yang
handal di Indonesia. Kualitas pendidikan kami terbukti dengan
diperolehnya predikat A terhadap program studi MPKP FEB UI (SK
Nomor 238/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/2013). Pendidikan yang kami
terapkan lebih dari sekedar kegiatan perkuliahan tetapi diperkaya
dengan kegiatan riset, forum diskusi, studi lapangan, dan pengabdian
masyarakat.

Ketua Program MPKP
Dr. Telisa Aulia Falianty

BACKGROUND
In the era of globalization and decentralization, the
government needs to have a comprehensive understanding in
creating a more transparent, clean, democratic and accountable public
policies, while also provides a healthy and competitive business
climate. On the other hand, it is also required that the private sectors
understand the macro implications of their behavior in the market as
well as the implications of the government policy to their activity and
performance.
To answer those challenges, The MPKP FEB UI is founded in
1996 as a joint collaboration of the Institute for Economic and Social
Research, Faculty of Economics, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI)
and BAPPENAS. Our degree programs offer a master level education
program in the field of Applied Economic and Public Policy. MPKP
graduates are expected to have the capability to identify various
economic policy issues and also able to formulate a proper policy
recommendation.
Today, MPKP FEB UI has been recognized as a successful
master level program in producing graduates with exceptional skills
and has strategic roles in government and private sectors. MPKP FEB UI
is also supported by qualified teaching staffs, with an equal
combination of well known FEB UI academics and highly experienced
practitioners in the government and private sectors.
MPKP FEB UI intends to improve our quality and contribution
in creating well qualified policy makers in Indonesia. Furthermore, The
National Accreditation Board for Higher Education has given Score A in
certifying the education quality of MPKP FEB UI. (Decree No.
238/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/2013). Finally, the learning activities in MPKP
is more than just in class lectures, but also includes research activities,
discussion forums, field trips, and community engagements.
Program Director
Dr. Telisa Aulia Falianty

KURIKULUM & SKS (CURRICULUM AND CREDITS) *
Program Studi MPKP berupaya menghasilkan lulusan di bidang
ekonomi terapan untuk memberikan kontribusi menyelesaikan
permasalahan–permasalahan kebijakan publik terutama di lingkup
Indonesia.
*Mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI
Level 8)
• Kurikulum MPKP FEB UI
No

Mata Ajar

SKS

1.

Mata Ajar Wajib
Mata Ajar wajib bertujuan memberikan teori ekonomi
dan kuantitatif untuk persiapan mengikuti mata ajar
peminatan. Termasuk dalam kelompok mata ajar ini
adalah tugas akhir (Thesis) sebagai syarat kurikulum

37

2.

Mata ajar Peminatan
Mata ajar peminatan yang bertujuan memberikan
pengetahuan dan pemahaman serta wawasan yang
mendalam di bidangnya

6

Jumlah SKS

43

Mata Ajar

SKS

• Mata Kuliah Wajib
No
1

Mikroekonomi Untuk Kebijakan 1

3

2

Mikroekonomi Untuk Kebijakan 2

2

3

Teori dan Kebijakan Makroekonomi

3

4

Ekonometrika Terapan

3

5

Metode Pengambilan Keputusan 1

3

6

Metode Pengambilan Keputusan 2

2

7

Analisis Kebijakan

2

8

Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia

3

9

Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan

3

10

Ekonomi Kelembagaan

2

11

Aspek Hukum Dalam Kebijakan Ekonomi

2

12

Penunjang Penelitian

6

13

Proposal Dan Seminar

3

14

Karya Akhir Dan Ujian

4

15

Publikasi Karya Akhir

2

Jumlah SKS

43

KURIKULUM & SKS (CURRICULUM AND CREDITS) *
• Mata Kuliah Peminatan
No
1

2

3

Mata Kuliah Peminatan
Ekonomi Perencanaan
Kota dan Daerah
Ekonomi Keuangan
Negara Dan Daerah
Ekonomi Persaingan Usaha

Nama Mata Kuliah
Ekonomi Perencanaan Daerah
Ekonomi Perencanaan Kota
Ekonomi Keuangan Negara
Ekonomi keuangan Daerah
Ekonomi Industri Terapan
Kebijakan Persaingan dan Regulasi

4

Kebijakan Jasa Keuangan

Kebijakan Sektor Keuangan Non Bank
Kebijakan Keuangan Mikro & Koperasi

5

Ekonomi Globalisasi

Aspek Keuangan Global
Kerja Sama Ekonomi Internasional

6

7

Kebijakan Bank Sentral
dan Perbankan
Manajemen Sektor Publik

Kebijakan Sektor Perbankan
Kebijakan dan Operasi Bank Sentral
Manajemen Infrastruktur Publik
Manajemen Strategis Untuk
Sektor Publik

8

Kebijakan Penanggulan
Kemiskinan

Kebijakan Pemerataan dan
Pengentasan Kemiskinan
Perencanaan Berbasis Masyarakat

9

Sistem Jaminan Sosial

Kebijakan Penjaminan Sosial
Analisis Ekonomi Penjaminan Sosial

10

Ekonomi Energi, Sumber
Daya Alam dan Lingkungan

Ekonomi dan Kebijakan Energi
dan Sumber Daya Mineral
Ekonomi dan Kebijakan Sumber
Daya Alam & Lingkungan

MATA AJAR PEMINATAN (SPECIALIZATION)
1. Ekonomi Perencanaan Kota dan Daerah (Urban and Regional
Economics Planning)
Peminatan ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu
menganalisis berbagai isu yang berkaitan dengan perencanaan
daerah dan perkotaan di Indonesia. Topik perencanaan ekonomi
daerah terutama membahas pendekatan makro dalam analisis
perekonomian regional. Sementara itu, topik perencanaan perkotaan
akan mengulas berbagai masalah yang timbul dalam pembangunan
suatu kota.
Kebijakan pembangunan di daerah tidak lepas dari satu topik penting,
yaitu mengenai desentralisasi fiskal, yang akan dibahas dalam satu
mata ajar tersendiri. Dengan mengambil peminatan ini mahasiswa
diharapkan dapat memahami, menganalisis dan memberi alternatif
rekomendasi kebijakan publik bagi berbagai isu dan permasalahan
yang dihadapi oleh proses perencanaan di daerah.
Dosen : Prof. Dorodjatun K Jakti, S.E., M.A., Ph.D.; Komara Djaja, S.E., M.Sc.,
Ph.D; Djamester A. Simarmata, Ph.D.; Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc.,
Ph.D.; Nuzul Achjar, Ph.D.; Dr. Hera Susanti, S.E., M.Sc.; Dr. Ir. Riyanto, M.Si.;
Dr. Ir. Anton Hendranata, M.Si.; Sri Mulyono, S.Si., M.S.S.; Nurkholis, M.E.,
M.S.E.; Paksi C.K. Walandouw, S.E., M.A.; Titissari, S.E., M.T, M.Sc.; Mas
Wedar H. Adji, M.A.
2. Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah (Central and Local
Government Finance)
Peminatan ini bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu
menganalisis berbagai aspek penting keuangan pemerintah, baik
pemerintah pusat maupun daerah, juga mampu memberikan
penilaian kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang
keuangan dan menawarkan solusi alternatifnya. Aspek-aspek penting
yang dimaksud adalah:
• Hal-hal apa yang menjadi pertimbangan utama pemerintah ketika
hendak meningkatkan penerimaannya, baik melalui pungutan pajak
maupun bukan pajak atau pinjaman;
• Hal-hal apa pula yang harus diindahkan ketika membelanjakan
penerimaan tersebut untuk pembiayaan berbagai aktivitas
pemerintah;
• Prosedur dan mekanisme apa, dan bagaimana, yang harus ditempuh
dan/atau dibangun oleh pemerintah dalam memantau pengumpulan
dan belanja keuangannya;
• Iklim dan sistem yang bagaimana yang harus ada dalam kehidupan
bernegara sehingga hubungan keuangan antara pemerintah pusat
dengan daerah menjadi baik, bermuara pada kesejahteraan
masyarakat yang optimal.

MATA AJAR PEMINATAN (SPECIALIZATION)
Dosen : Prof. Susijati B. Hirawan, S.E., M.S.c., Ph.D.; Prof. Robert Arthur
Simanjuntak, S.E., M.Sc.; Benedictus Raksaka M., S.E., M.Sc., Ph.D.;
Nurkholis, S.E., M.S.E.; Khoirunurrofik, M.Ec.Dev.
3. Ekonomi Persaingan Usaha (Antitrust Economics)
Peminatan ini bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu
memahami teori dan berbagai aspek yang berkaitan dengan kebijakan
publik yang mengatur persaingan bisnis. Selain itu, lulusan ini juga
dapat memahami dan melakukan kajian terhadap kebijakan publik
yang berkaitan dengan persaingan usaha.
Peminatan ini akan mempelajari berbagai perilaku perusahaan di
pasar, serta implikasinya pada pencapaian kesejahteraan masyarakat.
Semakin tinggi intensitas persaingan, harga semakin rendah, pilihan
konsumen semakin banyak, kualitas barang juga semakin tinggi.
Sementara distorsi terhadap persaingan, baik yang bersumber pada
perilaku perusahaan dan regulasi pemerintah, dapat menghambat
dan atau menghilangkan persaingan dan pada gilirannya dapat
menurunkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam peminatan ini juga dipelajari kapan suatu masalah
diselesaikan melalui persaingan dan kapan diperlukan
pemerintah untuk menggantikan fungsi pasar melalui tata
Mekanisme pengaturan ini, memerlukan pemahaman
mendalam tentang teori dan kebijakan persaingan usaha.

dapat
peran
niaga.
yang

Dosen : Prof. Dr. Ine Minara S. Ruky, S.E., M.E.; Achmad Shauki, S.E., M.A.,
Ph.D.; Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E.; T.M. Zakir Machmud, Ph.D.; Ayudha
D. Prayoga, S.E., M.A.; Aufa Do’ arest, S.E., M.Phil.; Ashintya Damayati,
M.SE.; Dendi Ramdani,Ph.D.

MATA AJAR PEMINATAN (SPECIALIZATION)
4.Kebijakan Jasa Keuangan (Financial Service Policy)
Peminatan ini diharapkan menghasilkan lulusan yang mempunyai
kemampuan analisis mengenai kebijakan jasa keuangan, dimana
Kebijakan sektor perbankan dalam peminatan ini akan membahas
berbagai aspek perbankan, baik dari sisi mikro maupun makro.
Kebijakan keuangan mikro ini adalah contoh nyata dari wujud
kewirausahaan sosial di mana menolong orang lain tidak selalu
menjadi trade-off dengan keuntungan. Mendapatkan keuntungan
dan menolong orang lain dapat dilakukan secara bersamaan. Dalam
mata kuliah peminatan ini juga akan dibahas peran koperasi dalam
perekonomian, bentuk koperasi terutama koperasi simpan pinjam
serta regulasi koperasi simpan pinjam dan faktor-faktor pendukung
efektivitas keuangan mikro dan koperasi untuk inklusi finansial.
Dosen : Yoopi Abimanyu, Ph.D.; Destri Damayanty,MSc.; Dr. Eugenia
Mardanugraha; Dr. Willem A. Makaliwe.
5. Ekonomi Globalisasi (Globalization Economics)
Peminatan ini diharapkan dapat mengantisipasi kebutuhan
sumberdaya manusia yang dapat berperan dalam memperkuat posisi
Indonesia dalam proses globalisasi. Mahasiswa disiapkan untuk
memahami teori dan kebijakan perdagangan dan keuangan
internasional dengan fokus utama kerjasama ekonomi baik bilateral,
regional, maupun internasional, serta memahami desain dan
kebijakan publik yang berhubungan dengan kerjasama ekonomi
internasional dan aspek keuangan global.
Bidang peminatan ini akan mempelajari bagaimana hubungan
ekonomi antar negara, yang ditandai dengan adanya perdagangan
serta hubungan keuangan internasional, serta berbagai hubungan
politik, hukum, sosial bahkan budaya yang mempengaruhinya.
Dosen : Mari E. Pangestu, Ph.D.; Kiki Verico, S.E., M.A., Ph.D.; Dr.
Maddaremmeng A Panennungi, S.E.; Dr. Telisa Aulia Falianty, S.E., M.E.; Dr.
Fithra Faisal Hastiadi, S.E., M.A.; Dr. Aris Yunanto.; Muhammad Shauqie
Azar, S.E., M.PP.; Masyita Chrystallin, Ph.D.; Nanda Nurridzki, M.E.

MATA AJAR PEMINATAN (SPECIALIZATION)
6. KebiJakan Bank Sentral dan Perbankan (Central Bank and
Banking Policy)
Peminatan ini diharapkan menghasilkan lulusan yang mempunyai
kemampuan analisis mengenai Bank Sentral & Perbankan. Mahasiswa
akan dikenalkan dengan berbagai kebijakan, operasi dan instrumen
bank sentral serta berbagai aspek perbankan, baik dari sisi mikro
maupun makro dari sisi teoritis dan prakteknya di Indonesia. Dengan
demikian sebagai calon pengambil keputusan, kemampuan tersebut
diharapkan dapat menjadi bekal untuk menjadi pengambil kebijakan
yang tepat terutama di sektor keuangan di Indonesia.
Peminatan ini yang menonjolkan aspek teoritis dan aplikasinya dari
kegiatan keuangan yang meliputi kegiatan bank sentral dan
perbankan, disertai dengan analisis kebijakan moneter yang sangat
terkait dengan kegiatan keuangan di Indonesia.
Juga berisi update terkini mengenai kebijakan moneter konvensional
dan kebijakan moneter non konvensional. Kebijakan moneter di era
turbulensi dan krisis global.
Dosen : Dony Fajar Anugrah, Ph. D.; Ir. Sugiharso Safuan; Dr. Telisa Aulia
Falianty; Dr. Eugenia Mardanugraha.; Dr. Willem A. Makaliwe; Dr. Lana
Soelistianingsih; Siti Astiyah, Ph. D. ; Risna Triandhari, M.SE.; Dr. Ferry
Irawan
7. Manajemen Sektor Publik (Public Sector Management)
Perumus, pelaksana, pemantau, pengawas dan pemerhati serta analis
kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya mengelola infrastruktur
publik (jaringan jalan, listrik, telepon, air bersih, buangan limbah, dsb)
serta peranan pemerintah-swasta dalam analisis sistem dan
manajemen infrastruktur publik. Bidang karir yang dapat dititi oleh
lulusan dengan peminatan ini adalah karir-karir yang sejalan dengan
keahlian dalam merumuskan, melaksanakan, memantau, mengawasi
serta menganalisis cara dan kebijakan sektor publik dalam menge-lola
pelayanan kepada masyarakat.
Dosen : Dr. Nining Indroyono Soesilo, M.A.; Nuzul Achjar, Ph.D.; Djamester
A. Simarmata, Ph.D.; I Made Suwandi, Ph.D.; Lukas. B. Sihombing, M.T.;
Bima Arya Wibisana, Ph.D.; Roby Arya Brata, Ph.D.; Harto Nurdin, S.E.,
M.P.A.; Titissari, S.E., M.T, M.Sc.; Oskar Vitriano, S.E.; M.PubPol.; Rizki Fajar,
S.E., M.A.; Diah Proboningtyas, ME.

MATA AJAR PEMINATAN (SPECIALIZATION)
8. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Poverty Alleviation)
Perumus, pelaksana, pemantau, pengawas dan pemerhati serta analis
kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya menanggulangi
kemiskinan. Khususnya bagaimana disiplin ilmu ekonomi menjelaskan
dan menganalisa penyebab dan pengaruh kemiskinan dan
kesenjangan pendapatan terhadap berbagai lapisan masyarakat.
Pilihan karir yang dapat dititi oleh lulusan dengan peminatan ini
adalah keahlian dalam merumuskan, melaksanakan, memantau,
mengawasi serta menganalisis cara dan upaya pemerintah untuk
meniadakan kemiskinan di Indonesia.
Dosen : Prof. Dr. Mohamad Ikhsan, S.E., M.A.; Prof. Suahasil Nazara, S.E.,
M.Sc.; Ph.D., Jossy Prananta Moeis, S.E., M.A. Ph.D.; Teguh Dartanto, S.E.,
Ph.D.; Budi Suslityowati, M.A.; Vivi Yulaswati, Ph.D.; Fitriya Abubakar,
Ph.D.; Banu Muhammad, S.E., M.S.E.; Dr. Dwini Handayani Arianto, S.E.,
M.Si.

MATA AJAR PEMINATAN (SPECIALIZATION)
9. Sistem Jaminan Sosial (Social Security System)
Sistem Jaminan Sosial tadinya adalah bagian dari mata ajar di dalam
konsentrasi Keuangan Negara dan Daerah. Namun dengan beberapa
alasan di bawah ini maka diusulkan agar mata ajar SJS ini dapat
menjadi peminatan baru yang berdiri sendiri. UU No 40 tahun 2004
tentang SJS mengatakan bahwa penjaminan sosial nasional menjadi :
hak seluruh rakyat/warga negara", dan pemerintah berkewajiban
untuk mengupayakan penjaminan sosial itu bagi seluruh rakyat. Maka
soal ini menjadi soal kebijakan publik yg penting di masa kini dan
mendatang. Selain kemiskinan yg masih sangat besar, di masa datang
--diperkirakan tahun 2030, dengan perubahan demografi penduduk,
penduduk usia tua di Indonesia akan melebihi penduduk usia
produktif. Ini akan menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mampu
membangun institusi yang dapat menghimpun dan mengelola dana
begitu besar bagi pewujudan penjaminan sosial tadi. Persoalan pasar
tenaga kerja, persoalan ketidakpastian hidup dsb --yg lebih krusial di
negara berkembang dibanding di negara maju-- membutuhkan
perhatian yg lebih besar bagi negara berkembang dalam persoalan
penjaminan sosial tadi. Antusias/tuntutan masyarakat akan
pewujudan penjaminan sosial ini sendiri semakin meningkat dari
waktu ke waktu. Kita lihat demo-demo sering terjadi berkait dengan
persoalan ini. Tekad pemerintah untuk mewujudkan ini sendiri juga
tidak kecil. Masalahnya:
1. Hanya sedikit orang di Indonesia yg paham/mengerti apa itu,
sebenarnya, sistem penjaminan sosial Nasional;
2. Hanya sedikit orang --meski yg berkiprah di Dana Pensiun, ASTEK,
JAMSOSTEK, YG SEKARANG DISATUKAN DALAM BPJS-- yg memahami
cara mengelola institusi yang bernafaskan penjaminan secara sosial;
3. Banyak orang memahami bahwa SJS adalah bantuan sosial, seperti
BLT, RASKIN, dsb. Padahal bukan itu. Inti SJS sesungguhnya asuransi;
tapi bersifat sosial.
Dosen : Dr. Ninasapti Triaswati, S.E., M.Sc.; Iman Rozani, S.E., M.Sc.; Muliadi
Widjaja, M.A., Ph.D.; Untung Afandi, M.M.; Rus'an Nasrudin, MIDEC.; Dr.
Sartika Djamaludin ., S.E., M.Si.; Teguh Dartanto, S.E., M.Ec., Ph.D .

MATA AJAR PEMINATAN (SPECIALIZATION)
10. Ekonomi Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Energy,
Natural Resources and Environment Economics)
Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi
sering menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh
karena itu, pembangunan berkelanjutan (sustainable development)
menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dihindari jika bangsa
Indonesia ingin menjaga kelestarian sumber daya alam dan
lingkungan bagi generasi mendatang (Budiman, 2011). Pembangunan
berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip
“memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan
kebutuhan generasi masa depan (menurut Brutland Report dari PBB,
1987). Terkait dengan hal itu, kami mengusulkan peminatan baru yaitu
Ekonomi Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan dua
mata ajar sebagai berikut :
1.Ekonomi dan Kebijakan Energi (3 sks)
2.Ekonomi dan Kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (3 sks)
Inti dari materi Ekonomi dan Kebijakan Energi antara lain adalah :
1.Konsep energi dan ekonomi
2.Supply side dan demand side energi
3.Struktur industri dan pasar energi
4.Kebijakan sektor energi
Inti dari materi Ekonomi dan Kebijakan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan:
1. Topik SDA terdiri dari konsep dan alokasi SDA antar waktu untuk non
renewable dan renewable resource, serta topik tambahan terkait
isu-isu pembangunan dan metode pengukuran.
2. Topik Lingkungan terdiri dari peran pemerintah, kriteria kebijakan
yang baik, valuasi lingkungan, opsi internalizing externality, dan
kerjasama internasional (kasus GHG)
Dosen : Dr. Ir. Widyono Soetjipto, M.Sc.; Dr. Djoni Hartono, S.Si. M.E.; Dr. Ir.
Uka Wikarya, M.Si.; Dr. Alin Halimatussadiah, S.E., M.E.; Berly
Martawardaya, S.E., M.A.; Prof. Sulastri Surono, SE., M.Sc., Ph.D.; Lydia
Napitupulu, S.E.,M.Sc.; Farma Mangunsong M.S.E.; Joko Tri Haryanto,
Ph.D.

DOSEN PARTNERS (ADDITIONAL LECTURERS)
Dosen Partner adalah dosen diluar bidang ekonomi yang memiliki
keahliah dalam kebijakan publik. MPKP FEUI mempunyai dosen
parner yaitu :
• Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph. D.
• Akhiar Salmi, S.H., MH.
• Dr. Andhika Danesjvara, S.H. M.Si
• Dr. Tri Hayati, S.H.,M.H.
• Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., ML.I.
• Dr. Dian Puji Simatupang, S.H.,M.H.
• Fitriani Ahlan Sjarif, SH., M.H.
• Mustafa Fakhri, S.H., LLM.
• Sony Maulana Sikumbang S.H., M.H.
• Prof.Dr. Didik J. Rachbini
• Faisal H. Basri, S.E., M.A.
• Yohana Magdalena Lydia Gultom, S.Sos., MIA., M. Phil.

E-LEARNING
Program ini diselenggarakan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi serta berfungsi sebagai pendukung proses
pembelajaran bagi mahasiswa dengan meminimalkan kendala waktu,
jarak dan ruang. Keunggulan dari ini adalah dapat menjangkau calon
mahasiswa yang memiliki keterbatasan waktu, beragam media materi
ajar yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja, aktivitas belajar
mandiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan
peserta didik, koleksi mata ajar yang semakin kaya dan pembinaan
hubungan kerjasama dengan para eksekutif sehingga dapat
memberikan sumbangsih bagi pengembangan program studi. Saat ini
baru untuk mata ajar tertentu.

PROGRAM PEROLEHAN KREDIT AKADEMIK
(CREDIT EARNING PROGRAM )
Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat (termasuk
mahasiswa dari perguruan tinggi lain) untuk mengikuti kegiatan
akademik di Universitas Indonesia. Peserta memilih satu mata ajar di
program studi kami. Peserta yang mengikuti kegiatan akademik secara
penuh akan memperoleh pengakuan dalam bentuk perolehan satuan
kredit semester untuk mata ajar tertentu. Jumlah kredit yang diperoleh
dapat diajukan untuk ditransfer apabila peserta yang bersangkutan
suatu saat diterima sebagai mahasiswa Universitas Indonesia.
Persyaratan Peserta : - Minimal berpendidikan S1
- IPK minimal 2.75
SERIAL DISKUSI (DISCUSSION SERIES)
Serial Diskusi merupakan diskusi ilmiah yang diselenggarakan setiap 6
bulan sekali yang bertujuan untuk mencari benang merah teori dan
praktek bagi mahasiswa pescasarjana MPKP FE-UI yang dikupas secara
ilmiah.
KUNJUNGAN LAPANGAN (FIELDTRIP)
Field trip merupakan sebuah kegiatan mahasiswa, kegiatan ini diatur
sebagai penerapan ilmu yang telah di dapatkan di kelas sehingga
dapat lebih menggambarkan kondisi dan fakta rill dilapangan.

KERJASAMA (PARTNERS)

FASILITAS (FACILITY)
• Laboratorium Komputasi (Labkom)
• Perpustakaan
• Gedung Ruang Kuliah
• Ruang RLC (Resource and Learning Center)
• Audio Visual (player untuk pemutaran VCD & DVD Film)
• Journal On-line ProQuest, JSTOR, Journal On-line berisi publikasi dan
jurnal ilmiah bidang economics, trade, industry, management, dan
business. Akses jurnal On-line melalui :
http://www.fe.ui.ac.id.
• Sistem Informasi (SIAKNG)
• HOT SPOT
• PKM ( Pusat Kesehatan Mahasiswa)

PROGRAM KELAS EKSEKUTIF
(EXCECUTIVE CLASS PROGRAM)
Program ini di khususkan untuk para eksekutif yang memiliki waktu
terbatas dan pengalaman manajerial/ strukltural yang sudah mapan
dengan pelayanan lebih dan kegiatan diskusi yang lebih intensif.

TESTIMONIAL
“ Setelah lulus dari MPKP saya menjadi paham dan mampu menguasai
alat bantu serta pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam
pengambilan keputusan. Hal ini sangat penting bagi seorang
professional ataupun pengusaha seperti saya. Kita bisa membaca
situasi dari sudut pandang berbeda. Sehingga menambah
kemampuan dalam menangkap peluang.”
Bahan ajar dari MPKP yang up to date dan sangat aplikatif dari
dosen-dosen senior yang berpengalaman dan dikenal secara
nasional, serta jaringan informasi antar sesama alumni yang erat, telah
memberikan nilai tambah bagi karir saya di perkerjaan. Lingkungan
sosial kampus yang friendly serta staf akademik yang very helpful
memberikan kenyamanan dalam kuliah di MPKP.
"Awalnya saya mengira MPKP-FEUI adalah tempat studi yang menjadi
cita-cita saya, tapi ternyata saya salah... MPKP-FEUI bukan hanya
sekedar tempat studi, melainkan sebuah keluarga yang
menyenangkan, hingga ketika lulus studi saya benar-benar tidak ingin
pergi dari sini, seakan kehilangan keluarga yang paling berharga
dalam hidup saya..."
“Perubahan kebijakan ekonomi di suatu Negara dapat berpengaruh
terhadap perekonomian suatu Negara. Disisi lain, tuntutan masyarakat
terhadap peningkatan kualitas hidup juga semakin meningkat. Melalui
perencanaan dan kebijakan publik yang tepat akan dapat
mengakselerasi pencapaian tujuan tersebut. MPKP FE-UI menyediakan
tempat untuk menimba ilmu di bidang perencanaan dan kebijakan
publik dengan peminatan sesuai minat, kebutuhan serta tugas kita.
Banyak permasalahan-permasalahan yang menjadi tuntutan publik
saat ini seperti terkait perencanaan kota dan daerah, pengelolaan
keuangan Negara dan daerah, persaingan perusahaan yang sehat,
pengelolaan dan pengawasana perbankan, dan perbaikan
infrastruktur. Oleh karena itu perencanaan dan kebijakan publik
memegang peran penting dan sangat relevan pada kondisi saat ini.”
Putu Wirasata, SE., ME.
Angakatan 21 Bappenas
Kasubid. Penyusunan APBD Dan BinaAnggaran Daerah
BadanPengelolaKeuanganKekayaanDaerahProvinsiKepulauan Riau

TESTIMONIAL
” Setelah Lulus dari MPKP FEB UI saya menjadi paham dan mampu
menguasai alat bantu serta pendekatan-pendekatan yang digunakan
dalam pengambilan keputusan. Hal ini sangat penting bagi seorang
professional ataupun pengusaha seperti saya. Kita bias membaca
situasi dari sudut pandang berbeda. Sehingga menambah
kemampuan dalam menangkap peluang.”
Silmi Karim, SE., M.E.
Alumni Angkatan XIV kelas Pagi
Ketua HIPMI 2008 – 2011
Chairman Silka Group

Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat (termasuk
mahasiswa dari perguruan tinggi lain) untuk mengikuti kegiatan
akademik di Universitas Indonesia. Peserta memilih satu mata ajar di
program studi kami. Peserta yang mengikuti kegiatan akademik secara
penuh akan memperoleh pengakuan dalam bentuk perolehan satuan
kredit semester untuk mata ajar tertentu. Jumlah kredit yang diperoleh
dapat diajukan untuk ditransfer apabila peserta yang bersangkutan
suatu saat diterima sebagai mahasiswa Universitas Indonesia.
Untung Basuki
Angkatan 20 Sore
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam
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