
ix 

Tinjauan Mata Kuliah 
   

eluruh materi mata kuliah Ekonomi Pemerintahan ini akan membahas 

pengelolaan keuangan negara, tata pemerintahan dan landasan 

hukumnya, model-model tata pemerintahan dan pelayanan publik, dimensi 

penyusunan anggaran dan proses penyusunan anggaran, peran pemerintah 

dalam ekonomi pasar, reformasi pengelolaan keuangan, akuntabilitas, 

pengukuran kinerja pemerintahan, serta ekonomi pemerintahan Indonesia. 

Buku Materi Pokok mata kuliah dipilih dengan judul Ekonomi 

Pemerintahan, sebab kinerja, sistem, peran serta fungsi-fungsi, model-model, 

pengelolaan dan reformasi tata pemerintahan sangat berkaitan dengan sistem 

dan pengelolaan ekonomi suatu negara. Mata kuliah IPEM4428 Ekonomi 

Pemerintahan terdiri dari sembilan modul, cara penyajiannya dibuat semudah 

mungkin sehingga diharapkan dapat membantu para mahasiswa memahami 

makna dan hakikat Ekonomi Pemerintahan, serta dapat menerapkan teori-

teori atau konsep-konsep terkait dengan Ekonomi Pemerintahan yang ada ke 

dalam kajian aspek pemerintahan. 

Modul 1 memaparkan pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari 

pengertian dan lingkup keuangan negara, fungsi pemerintah, penerimaan 

negara, pengelolaan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara. Modul 1 

ini terdiri dari 4 kegiatan belajar yang masing-masing membahas sub-

subtopik di atas. 

Modul 2 membahas tata pemerintahan dan landasan hukumnya yang 

meliputi materi pemahaman pemerintahan dan reformasi manajemen sektor 

publik serta landasan hukum dan tata pemerintahan di Indonesia. Modul 2 ini 

terdiri dari 2 kegiatan belajar yang masing-masing membahas sub-subtopik 

tersebut. 

Modul 3 memaparkan model-model tata pemerintahan dan pelayanan 

publik yang mencakup model-model kepemerintahan dan model-model 

pelayanan publik. Modul 3 terdiri dari 2 kegiatan belajar yang masing-

masing membahas sub-subtopik tersebut. 

Modul 4 membahas materi penyusunan anggaran dan proses penyusunan 

anggaran yang mencakup materi pengertian dan fungsi anggaran, struktur dan 

sistem anggaran dan proses penganggaran. Modul 4 terdiri dari 3 kegiatan 

belajar yang masing-masing membahas sub-subtopik tersebut. 

Modul 5 membahas peran pemerintah dalam ekonomi pasar, yang 

melingkupi materi tugas pokok dan fungsi dasar pemerintah, peran 
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pemerintah dalam ekonomi pasar dan instrumen-instrumen pemerintah. 

Modul 5 ini terdiri dari 3 kegiatan belajar yang masing-masing membahas 

sub-subtopik tersebut. 

Modul 6 membahas kajian reformasi pengelolaan keuangan yang 

mencakup materi otonomi dan desentralisasi fiskal, perkembangan regulasi 

pengelolaan keuangan daerah dan persoalan-persoalan yang dihadapi 

pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Untuk itu, Modul 6 ini 

terdiri dari 3 kegiatan belajar yang masing-masing membahas sub-subtopik 

tersebut. 

Modul 7 membahas akuntabilitas yang meliputi materi akuntabilitas dan 

good governance, seluk-beluk tentang akuntabilitas dan laporan pertanggung 

jawaban. Untuk lebih rinci dan mendalamnya paparan materi di atas, Modul 

7 ini terdiri dari 3 kegiatan belajar yang masing-masing membahas sub-

subtopik tersebut. 

Modul 8 membahas pengukuran kinerja pemerintahan yang meliputi 

materi pemahaman dasar tentang kinerja, pengukuran kinerja dan 

penerapannya serta faktor-faktor kinerja. Adapun Modul 8 ini terdiri dari      

3 kegiatan belajar yang masing-masing membahas sub-subtopik tersebut. 

Modul 9 memaparkan tentang ekonomi pemerintahan Indonesia yang 

mencakup materi sistem ekonomi dan sistem perekonomian, fungsi-fungsi 

ekonomi pemerintahan Indonesia dan kinerja ekonomi pemerintahan 

Indonesia. Modul 9 ini terdiri dari 3 kegiatan belajar yang masing-masing 

membahas sub-subtopik tersebut. 

Setelah mempelajari dan memahami keseluruhan materi Ekonomi 

Pemerintahan dalam sembilan modul ini, Anda diharapkan mampu: 

1. menjelaskan pengelolaan keuangan negara; 

2. menjelaskan tata pemerintahan dan landasan hukumnya; 

3. menjelaskan model-model tata pemerintahan dan pelayanan publik; 

4. menjelaskan materi penyusunan anggaran dan proses penyusunan 

anggaran; 

5. menjelaskan peran pemerintah dalam ekonomi pasar; 

6. menunjukkan kajian reformasi pengelolaan keuangan; 

7. menunjukkan akuntabilitas; 

8. menunjukkan pengukuran kinerja pemerintahan; 

9. menunjukkan ekonomi pemerintahan Indonesia. 

 

Selamat belajar! 
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