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Technological
Breakthrough

Fenomena yang muncul dari Global Megatrends
merupakan salah satu urgensi yang membuat
banyak negara berkembang untuk mempercepat
pertumbuhannya agar mampu menghadapi
kompetisi di ranah global. Pihak yang tidak
dapat melihat fenomena ini harus bersiap-siap
kalah dalam kompetisi lokal maupun global, baik
cepat maupun lambat.

FIA UI SEBAGAI SOLUSI
Sejak Maret 2015, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) diresmikan menjadi fakultas tersendiri dengan tiga program studi, yaitu studi
administrasi negara, administrasi fiskal, dan administrasi niaga. Berpegang kepada nilai komitmen, integritas, transformatif, dan amanah, FIA UI terus
berupaya berkontribusi kepada bangsa serta menjadi pusat unggulan dalam pengembangan ilmu administrasi, kebijakan, dan tata kelola stratejik di
Asia Tenggara.

Administrasi Negara

Administrasi Niaga

Perkembangan teknologi secara global belakangan ini menuntut tiap
negara untuk mengikuti perkembangan zaman. Munculnya tren digital
governance (e-government, e-performance, dan e-procurement)
mendobrak pola kegiatan pemerintahan. Penyusunan kebijakan dan
manajemen pelayanan publik pun turut berubah seiring dengan
perkembangan teknologi yang cepat. Namun, formula penyusunan
kebijakan tiap negara saat ini tidak bisa hanya berkiblat kepada barat
dikarenakan tiap negara memiliki karakteristiknya masing-masing.

Globalisasi dan era disrupsi teknologi yang muncul di berbagai
negara mulai mendobrak kebiasaan ekonomi yang lama. Munculnya
banyak usaha rintisan (startup) di berbagai bidang usaha mengubah
tatanan ekonomi hingga sosial masyarakat secara global. Generasi
muda yang inovatif dan kreatif memunculkan sebuah revolusi industri
baru yang melibatkan teknologi seperti digitalisasi dan automatisasi
sehingga memberikan dampak serta optimalisasi yang tinggi.

Mahasiswa pada program ini dipersiapkan agar menjadi SDM unggul
yang mampu memahami perkembangan tata kelola pemerintahan,
serta mampu menganalisis beragam kebijakan yang dibutuhkan untuk
menghadapi tantangan lokal maupun global. Beragam daerah akan
menjadi salah satu research area bagi mahasiswa dalam menganalisis
kebijakan pubik.
Prospek Kerja

Pegawai pemerintahan, BUMN/D,
Konsultan/Peneliti di NGO nasional atau
internasional (UNDP, GIZ, UN, USAID)

Administrasi Fiskal

Peran dunia pendidikan sangat dibutuhkan untuk
menghadapi fenomena tersebut, sehingga dunia
pendidikan mampu menjadi pusat perkembangan
ilmu pengetahuan modern dan mampu
menjawab tantangan global.

Sebagian besar pendapatan negara bersumber dari pajak, termasuk
Indonesia yang sekitar 70% penerimaannya bersumber dari pajak.
Terlebih di era ekonomi digital dan disrupsi dewasa ini banyak model
transaksi ekonomi baru yang muncul seperti e-commerce, crossborder
transaction, serta shadow economy yang memerlukan pendekatan
kontemporer untuk menganalisis transaksi tersebut dari perspektif
perpajakan.
Program studi ini bertujuan mencetak SDM unggul yang mampu
memahami kebijakan dan administrasi perpajakan, baik ilmu perpajakan
secara mikro maupun makro. Secara khusus, program studi ini
mengarahkan mahasiswa untuk menguasai atau memahami ilmu
perpajakan di tingkat nasional maupun internasional untuk menghadapi
tantangan ekonomi dan globalisasi.
Prospek Kerja

Mahasiswa program Ilmu Administrasi Niaga dipersiapkan untuk
menghadapi tantangan tersebut melalui pengembangan strategic
leadership, tata kelola, entrepreneurship dan pembentukan innovation
mindset sehingga meningkatkan daya saing (competitiveness)
individu yang berguna dalam menghadapi tantangan lokal maupun
global.
Prospek Kerja

Praktisi bisnis menengah atau besar,
entrepreneur, konsultan bisnis (SDM, Keuangan,
atau Pemasaran), Periset di bidang organisasi
dan administrasi, startup company

“

FIA UI menawarkan program sarjana
terbaik
di
Indonesia
dalam
bidang
administrasi negara, niaga, dan pajak. Disini
kita belajar bersama tentang bagaimana ilmu
administrasi berperan sebagai solusi dalam
berbagai kehidupan bangsa. FIA UI juga
merupakan tempat yang optimal untuk para
mahasiswa berkembang melalui berbagai
kegiatan organisasi kemahasiswaan yang
dapat memperluas jaringan dan kapasitas
softskill.
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