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2. Tujuan
Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat memahami
peranan pemerintah dalam kehidupan ekonomi masyarakat untuk mencapai
kesejahteraan umum dan mengalokasikan sumber daya yang optimal bagi
seluruh masyarakat. Selanjutnya mahasiswa dapat menganalisis kegiatankegiatan ekonomi publik dengan menggunakan pendekatan ekonomi mikro
maupun ekonomi makro.
3. Deskripsi isi
Mata kuliah ini mempelajari berbagai konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi
publik, pengeluaran pemerintah (government expenditure), Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pemerintah, pajak dan
pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, pemerintah dan pencemaran
lingkungan (ISO 14000), kebijakan fiskal dan kebijakan sektor riil.
4. Pendekatan pembelajaran:
 Metode : ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas/resitasi, bedah
kasus/review jurnal
 Tugas : makalah, penyajian, diskusi
 Media : OHP, LCD
5. Evaluasi
 Kehadiran
 Makalah
 Penyajian dan diskusi
 UTS
 UAS

6. Rincian materi perkuliahan tiap pertemuan
Pertemuan 1 : Konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi publik: pengertian
dan ruang lingkup ekonomi publik
Pertemuan 2 : Konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi publik: campur
tangan pemerintah dan kegagalan pasar, barang publik dan
barang privat, eksternalitas
Pertemuan 3 : Pengeluaran pemerintah: model pembangunan tentang
perkembangan pengeluaran pemerintah, hukum Wagner
Pertemuan 4 : Pengeluaran pemerintah: teori Peacock dan Wiseman,
penentuan permintaan, penentuan tingkat output
Pertemuan 5 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN): pengertian
APBN, kebijakan anggaran defisit, surplus dan seimbang,
analisis RAPBN 2007 dan realisasi APBN 2006
Pertemuan 6 : Penerimaan pemerintah: sumber-sumber penerimaan Negara,
distribusi beban pemerintah
Pertemuan 7 : Penerimaan pemerintah: sistem perpajakan dan politik pajak,
pergeseran beban pajak, kesejahteraan yang hilang karena
pajak
Pertemuan 8 : Ujian Tengah Semester (UTS)
Pertemuan 9 : Pajak dan pengaruhnya terhadap perekonomian: pengaruh
pajak terhadap produksi, pengaruh pajak terhadap komposisi
produksi
Pertemuan 10 : Pajak dan pengaruhnya terhadap perekonomian: pengaruh
pajak terhadap distribusi pendapatan
Pertemuan 11 : Pemerintah dan pencemaran lingkungan (ISO 14000)
Pertemuan 12 : Peranan pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan inflasi
Pertemuan 13 : Kebijakan fiskal dan kebijakan sektor rill
Pertemuan 14 : Review jurnal ekonomi publik
Pertemuan 15 : Review jurnal ekonomi publik
Pertemuan 16 : Ujian Akhir Semester (UAS)
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